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  تقديم الشيخ محمد عبد المقصود )٣(


  الدكتور  فضيلة الشيخل

   محمد عبد المقصود

   »حفظه اهللا«

 ومن ، وعىل آله وصحبه، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده،احلمد هللا وحده
 :  وبعد،أحبه واتبع هديه

، ففـي ويثبـت يف األرض..  سـريفع وأن اجلهـل سيفـشوَ أن العلمملسو هيلع هللا ىلص ّ النبيَّبني
ْمن « :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا قال: قالٍ بن مالك ـ ريض اهللا عنه ـ ِمن حديث أنسالصحيحني  ِ

َأرشاط الساعة أن يرفع العلم ويثبت اجلهل ويرشب اخلمر ويظهر الزنا ِّ ََ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ ُ ََّ ْْ َ َ َ ُ َ َ ََْ ََْ َْ ْ َ ُْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ«)١(. 
ْممتطيا اجلهل آمنـا إذ قـد دجل ُ وحني يرفع العلم وينترش اجلهل ويستقر، يروج ال ً ً

هو حال الناس يف آخر الزمان حني يظهر الدجال، وعنـد احلـاكم مـن غاب العلم، و
خيرج الدجال والنـاس يف رقـة مـن «: حديث حذيفة بن أسيد ـ ريض اهللا عنه ـ  يرفعه

 فقد عاد ، حال الناس يف هذا الزماني وه،» البنيالدين ونقص من الدنيا وفساد ذات
 .، وال حول وال قوة إال باهللا كام بدءاًاإلسالم غريب

َال تزال طائفة من أمتي ظاهرين « :ريض اهللا عنه ـ  عند مسلمـ يف حديث ثوبان  و ِْ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ ٌ َ ُ َ َ َ
َعىل احلق ال يرضهم من خذهلم حتى يأيت أمر اهللاَِّ وهم كذلك ِ َ َ ََ َّ َْ ُ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ ْ ُ ََ َ ِ ْ َُ ُّ ُ َ ُوأهل العلم عىل أن ، )١(»َِّْ

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٨٢٤(، ومسلم )٧٨( البخاري )1(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٤(

ٍوال أن تكون يف مضامر واحد، فقـد  ،د  أن جتتمع يف مكان واحهذه الطائفة ال يشرتط
ــشطة  ــاك،  وقــد يتنوعــون يف األن ــا ويكثــرون هن ــون هن ُّيتفرقــون يف البلــدان، فيقل ِ

  ومـن أعـىل؛ منهم الفقيه واملفرس والعابد والزاهـد واملجاهـدوالتخصصات فيكون 
ه فعند أيب داود  وغـرياجلهاد باللسان :  ورواج الدجل اجلهلانتشارأنواع اجلهاد عند 

َجاهـدوا املـرشكني «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : ٍمن حديث أنـس ـ ريض اهللا عنـه ـ قـال ِ ِِ ْ ُْ ُ َ
ْبأموالكم وأنفسكم وألسنتكم  ْ ْ ُْ ُ ْ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َُ َ ن إ: حـزم يف كتابـه األحكـام  مـا معنـاهبن ا ، قال)٢(»ِ

 ا،ً وليست احلجة الصحيحة كذلك بل هي لنا أبد،ىالسيف يكون لنا مرة وعلينا أخر
 b c d   e f   g h i ]: ا، قـال تعـاىلًدـمخالفني أبــة لقول الـغـدام

kj l m  n o  p Z  ]ــاء ــاىل]١٨: األنبي ̂  [  ]\ X Y Z ]: ، وقــال تع

_ ̀ a Z  ]وقال تعـاىل ]١٤٩:  األنعام ، :[ i j k l nm  o p 

q         r s Z  ]٨١: اإلرساء[. 
 ،ب احلقايف غيفقط  ينتفش  ..مدموغ.. زهوق..  عنه طبيعة الباطل ال تنفكهفهذ

ُّكام تشك بالونة اهلواء بدبوس.. وما إن يظهر له احلق حتى يزهق وينتهي ُ. 
وأهل الكتاب من يومهم مع احلق يف جدال، منهم من جيادل بالتي هـي أحـسن، 
ُيطلب الدليل، ويستفرس عام أشكل عليـه، ومـنهم الظـامل لنفـسه الـذي يـتكلم بغـري 

ب وهو يعلم أنه يكذب ليصد الناس عن دين اهللا، وقد ظهـر املعقول من القول، يكذ
  ـــــــــــــــــ

 ).٣٥٤٤(مسلم    )1(
 ).٢٣٢٤(، والدارمي )١١٧٨٩(، وأمحد )٣٠٤٥(، والرتمذي )٢١٤٣(أبو داود     )2(
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  تقديم الشيخ محمد عبد المقصود )٥(

نموذج من هذه النوعية الظاملة لنفسها وانترش عىل حني غفلة ـ أو انشغال ـ مـن أهـل 
ًاحلق، هو املدعو زكريا بطرس ـ قبحه اهللا بكفره وكذبه ـ ، وقد قدر اهللا له جنـدا مـن 

يأيت بأكاذيبه؟ ونامذج من تلك جنوده يكشفون للناس حقيقة أمره، من هو ؟ ومن أين 
األكاذيب والرد عليها؟ وقضيته األوىل التي يدور حوهلا ما هي وكيـف أنـه يـستعمل 

ًالكذب طريقا للوصول إليها؟ ثم يظهر للناس بعضا مما خيفيه من دينه كهذا الكتـاب .ً
 .الذي بني يديك 

ويقـوم .ابطـون فيـه  املرَّيرابط يف ثغر من ثغور اإلسالم قلـ وفقه اهللا ـ واملؤلف 
 أن  حمد له جمهوده ورباطه هذا  وندعو  اهللا تعاىلنو ُبعمل نرجو أن يثقل اهللا به ميزانه،

   .ملسو هيلع هللا ىلص االستمرار يف الدفاع عن دينه ورسوله يؤيده ويعينه عىل



 

*    *    * 
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  تقديم الشيخ فوزي السعيد )٧(


   فضيلة الشيخل

  فوزي السعيد 
   »حفظه اهللا«

 : ، ثم أما بعدى ، وسالم عىل عباده الذين اصطفىاحلمد هللا وكف
ُكل الرسل كـذهبم قـومهم  ُّ[ .   / 0 1 2 43 Z  ]وينـسبون ]٤٤: املؤمنـون ،

م(للمسيح عليه السالم  ْاحلق أقول لكُ ََ ُ ُ َْ ٌّإنه ليس نبي : َّ ِ َ ََّ ْ َُ ِمقبوال يف وطنهِ ِ َ َْ ُِ ً   .]٢٤: ٤: لوقا[. )َ
َوبدهيي أن تكذيب املرسلني خلل يف املكذبني الضالني ولـ َ ٌَ َ َّ ِيس يف دعـوة وال شـخص ٌ ِ َ

ٍخالفني للرسل يف صعيد ٍواحد ، يتكلمون بكالم واحدُّ، وكل املَاملرسلني ٍٍ َ ِ ٌ، كأهنم فـرد َ
 ' & % $ # " ! ] ،]٤٣: فـصلت[  r s t u         v w x  y  z |{ Z ]ٌاحد و

( ) * + ,       -    . Z  ]فام قاله أبو جهل باألمس يف وديـان مكـ]٥٢: الذاريات ،ِ ِ َة ٍ
ِ هو هو بأم عينه ما يردده املتطاولون عىل شخص اًأو محار) ًمجال(ُوشعاهبا وهو يركب  َ ِ

ِ اليـوم يف القنـوات الفـضاملسو هيلع هللا ىلصِاحلبيب  ِ، ومواقـع الـشبكة العنكبوتيـةِئيةَ ِ ِيف الغـرف . .ِ
ِالصوتية واملنتديات الكتابية أو التسجيالت املرئية والصوتية ِ ِ ِ ِ ِ . 

ُوالعلة َّ ُ يف تكذيب املرسلني واحدة، وهي احلقد واحلسدِ ُ ٌ َ ُ والبغي ال اجلهل ُالظلم..ِ ُ
 & $% # " ! ] ،]٥٣: الــذاريات [  Z 6 5     4 3 2 10 / ]، ُوال التكــذيب

' (    ) * Z  ]٣٢:الطــور[ ،[ = > ? @ A B C D  E F 
G H I J K L M N O QP  Z  ]٩٠: البقــرة[، [ ! " # $ % 

'& Z  ]١٤:  النمــــــل[ ،[ t  u v   w x y z { | ~} � ¡         ¢ £ 
¤ ¥   ¦ § ̈ ª© Z  ]١٤:  الشورى[. 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٨(

ٌ نفوس حاقدةفهي َّ،  كرهت احلقٌ َ ابتداء وراحت تصد الناس عنهْ ُّ ُرة ذلـك ، وأمـاً
ُّ حني يتكلمون، ويرد عليهم فال يرجعون، بل يتامدونأهنم يكذبون إال ، وإن هيلكـون ُ

ٌمرسلني سـنة ربانيـة، وحقيقـة ـ أن تكـذيب الـٌمقـصودـوال. عرونـأنفسهم وما يش ٌ ٌ
ُتارخيية، وواقع نعيشه، والغلبة للمؤمنني إن صـربو   å æ ç è êé ë ] ،اٌٌ

ì í î ï  Z  ] ٢١: املجادلة[، [ x y z  { | ~} � ¡ ¢ 
£ ¤  ¥ ¦ ¨§ © ª « Z  ]١٢٨: األعراف[. 
ِ أظهرنا حالة من تلك احلاالت اآلثمة الفاجروبني ِ ِة ، التـي تـتكلم بـال علـم وال ٌ

َ، تسب الدين وتسب سيد األولني واآلخرين عدل ُّ َ  ، وال تعدوا أن تكون حالة من ملسو هيلع هللا ىلصُّ
 .  التباسمن جنوده يكشفها للناس، ويزيل ما ثم من اًالفجور يقيض اهللا هلا جند

ْمن يكشف كذبه ويبـني للنـاس ، أرسل اهللا عليه  الكذاب اللئيم زكريا بطرسإنه َ
.. نا ، وشاهد عىل أننا لن نؤتى من قبل ديننا، وهذا الكذاب اللئيم شاهد عىل غفلتإفكه

، فـانظر تـراهم  وهتب حني يرفع عـىل رأسـها الـصليب،تغفو األمة ولكنها ال متوت
 عن ديـنهم وعـرض للذود، يتدافعون  وأوليائهوإخوانهلئيم يتدافعون يف وجه هذا ال

نافقني، فلـم يعـد ، تنذر بزوال دولة املهي املحن حتمل عىل راحتيها املنحف . ملسو هيلع هللا ىلصنبيهم 
، الرصاع بني كفـر رصيـح وإيـامن رصيـح، بدأ م يعد للعلامنية  ذكرـللوطنية ذكر، ول
         i j k l nm  o p q ]تقيان فكام أخرب الكريم املنـان وكفر وإيامن إن يل

r s Z  ] ٨١:اإلرساء[ . 
، وانرشح  ذات املوضوع ـ  فرسين اطلعت عىل هذا السفر ـ وآخر للكاتب يفوقد

أن ، واهللا أسـأل  اهللا وبارك فيه ـ بعض املالحظـاتله صدري ، وأبديت لكاتبه ـ وفقه
 . ينفع ويرفع بفضله وكرمه ومنته
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  تقديم الشيخ محمد حسان )٩(


   فضيلة الشيخل

  محمد حسان 
   »حفظه اهللا«

، لـهإا ومل يكن له رشيك يف امللك، وما كان معـه مـن ًاحلمد هللا الذي مل يتخذ ولد
تحق جلميع أنواع العبادة ولـذا الذي ال اله إال هو فال خالق غريه وال رب سواه ، املس

        A B   C  D E F G H I @       ? < =    > ; ] : أال نعبـــد إال إيـــاه قـــىض
J K Z  ]٣٠: لقامن[. 

، ضد له، وال ند له، وال والد لـه، وال ال إله أال اهللا وحده ال رشيك لهوأشهد أن 
 0 / . - , +  * ( ) ' & % $ # " ! ]وال ولـد لــه 

1 2 3  Z  ]٤ ـ ١: اإلخالص[. 
 املحققني، وقائد الغر ةدوا عبده ورسوله، إمام املوحدين، وقًا حممدنوأشهد أن نبي

 آلـه وصـحبه إخوانه من النبيـني واملرسـلني وعـىل مجيع  اهللا عليه وعىلامليامني، صىل
  :أما بعد . من تبعه بإحسان إىل يوم الدينلطيبني الطاهرين وعىلا

، وال يـزال   ظهـر األرضحلق والباطل قديم بقـدم احليـاة عـىلفإن الرصاع بني ا
مـن  اً يومنا هذا مستهدفبزغ فجره واستفاض نوره، الزال إىليم منذ أن اإلسالم العظ

، ومكمن  وإثارة الشبهات إلطفاء نوره يف الكيد لهاًقبل أعدائه الذين مل يدخروا وسع
 عقيدة ، فاإلسالم أصل الديني العقيدة وهن يثريوا تلك الشبهات احلقرية عىلاخلطر أ

قوم رشيعـتهم ياة وال يقبل اهللا من  الرشيعة كل شئون احلهتنبثق منها رشيعة تنظم هذ
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٠(

قلوب ، ولذا فهم يبذلون ما يملكون لزلزلة عقيدة التوحيد يف إال إذا صحت عقيدهتم
 .والناس عامة. املسلمني خاصة

س عن منهاج النبوة ومشكاة العلم، يف زمن الفتن وابتعاد النا اًويزداد األمر خطر
، هلـم لتبـصري النـاس بـاحلق بدليلـالع تـضافر جهـود أهـل ومن ثم فاألمر حيتاج إىل

ولتأصيل وتدعيم عقيدة التوحيد بصفائها ونقائهـا وشـموهلا وكامهلـا ولتفنيـد تلـك 
، السـيام وقـد بـني القـرآن يثريها من آن آلخر أعداء اإلسـالمالشبهات احلقرية التي 

 ا كالشمس يف ضحاها والنهار إذا جالهلا ً جلياًالكريم عقيدة التوحيد بيان
̈  § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~ ] :م وأجل قول اهللا تعاىلفام أعظ

© ª « ¬  ®  ¯ °  ± ² ³ ́ µ ¶   ¸  ¹ º 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å Æ Ç     È É  Ê Ë Ì Í  

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö  Z  ] ٩٥ ـ ٨٨: مريم[.  
وما أروع قول الصادق الذي ال ينطق عن اهلوى كام يف الصحيحني من حديث 

 من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال«:  قالملسو هيلع هللا ىلصن النبي  بن الصامت ريض اهللا عنه أعبادة
ته ألقاها ـوله وكلمـبد اهللا ورسـ عى وأن عيس،ولهـا عبده ورسًن حممدأه وـريك لـش
 ما كان من  أدخله اهللا اجلنة عىل، وأن اجلنة حق والنار حق، مريم وروح منهىـإل

 ال إله إال اهللا : النار من قالفإن اهللا حرم عىل« :لك بن ما ويف رواية عتبان،»العمل
 .» هبا وجه اهللاييبتغ

 : ولـو اجتمعـت أن تطفـئ نـور اهللا أي حال فلـن تـستطيع مجيـع األفـواهوعىل
[! " # $ % & ' ( )           * +      , -    . / 0 Z 

وأين النـور ! وأين األرض من كواكب اجلوزاء؟!  من الثريا؟ى فأين الثر،]٣٢: التوبة[
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  تقديم الشيخ محمد حسان )١١(

 !وأين اهلدى من الضالل؟! و أين احلق من الباطل؟! من الظالم؟
 ىل احلـق الـذي يقـذف بـه عـىلإ النور الذي يبدد ظالم الـشبهات، و فتعالوا  إىل

املوفقـة مـع األخ .. الرائقـة.. الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق مع هذه الكلامت الرقيقـة
 .اًخري جزاه اهللا )حممد جالل القصاص(الفاضل 

  كتبه     


 
*    *    * 
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  تقديم الشيخ رفاعي سرور )١٣(




   فضيلة الشيخل

  رفاعي سرور 
   »حفظه اهللا«

 .. وبعدملسو هيلع هللا ىلص والصالة والسالم عىل رسول اهللا ، واحلمد هللا،بسم اهللا

مع التغيري الضخم يف ظروف السياسة العاملية التي سيطرت فيها أمريكا عىل العامل 
العالقة بني يف ري خطري كان لذلك التغيري تأث..  صليبية جديدةاًلتعلن مع سيطرهتا حرب

 التـي دخلـت يف خطـة ،ا يف مـرصًاملسلمني والنصارى يف كل أنحاء العامل، وخصوص
 ..)بالفوىض اخلالقة(: التفتيت املسامة يف السياسة األمريكية

ومن هنا كان جتهيز مرص لرصاع إسالمي مسيحي من خالل املوجـات العدائيـة 
 .لإلسالم

عند النصارى غرور وإحياء بإمكانية سيطرهتم عىل وكنتيجة للمساندة الغربية نشأ 
البالد التي يعيشون فيها، ويف سياق هذا الغرور مارست هذه األقلية أساليب متعددة 
يف اجتاه حماولة الوصول هلدف السيطرة، وكـان أخطرهـا أسـلوب تعاملهـا وتربيتهـا 

العرب (مع املسلمني ا ملواجهة طويلة األمد ًاستعداد.. ألجياهلا اجلديدة عىل الكراهية
 !)الغزاة

ما جعل زمام الشباب ينفلت لينطلق إىل مرحلة  ..ولكن الكراهية ليس هلا حدود
احلرب العاجلة، وكان البد ملن حياول اإلمساك بالزمام أن يزايد عىل حالة الكراهيـة، 

 . نفسهاحتى أصبح هو نفسه يف حالة الشباب الصغري
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 ألن ينظر املسلمون إىل كـل مـن يـتكلم مـن وكانت هذه املوجات العدائية كافية
 .النصارى عن اإلسالم نظرة املعادي املحارب

ولكن التجرد العلمي الذي تعلمه املسلمون مـن اإلسـالم أوجـب جتـاوز تـأثري 
 .الظروف املذكورة والدخول يف مواجهة علمية حكيمة هلذه املشكلة

 ..بني الـرأي واحلـربوكانت أول حقائق هذه املواجهة هي حتديد احلد الفاصل 
والقـول الـذي يبتغـي بـه .. وتفسري الفرق بني القول الذي يبتغي به صـاحبه املعرفـة

 .صاحبه احلرب
 ..واإلسالم يتعامل مع أصحاب كل موقف بام يناسبه

ِّ جييب عىل سؤال وجه وهذا إمامنا ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل ليـه مـن أحـد علـامء إُ
 ..اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح: وانالنصارى يف أربعة جملدات بعن

  : والحد بين الرأي والحرب له عدة شواهد
ا من طرفني ولكنه يعترب من أحدمها ًأوهلا شخص القائل؛ فقد يكون القول واحد

 ً.ا ومن اآلخر باطال حق
ا وهو طلب رؤية اهللا عز وجل، ً واحدًمثلام كان طلب مويس وبنو إرسائيل قوال

َّرؤية اهللا بني اهللا له بالتجربة أنه ال يستطيع ـ عليه السالم ـ لب موسى ولكن عندما ط
°  ] : حتمل ذلك   ¯  ®  ¬  «ª  ©   ̈  §  ¦  ¥   ¤   £  ¢  ¡  �

  Â    Á   À  ¿   ¾  ½    ¼   »   º¹  ¸  ¶    µ  ´  ³    ²    ±
   Î  Í  Ì  Ë      Ê   É   È  Ç   Æ  Å  ÄÃZ  ]١٤٣ :األعراف[. 

{  ] : ، عاقبهم اهللا باملوت نفسه إرسائيل الطلبو بنوعندما طلب   |  {  z

  ¯   ®   ¬  «   ª  ©   ¨  §  ¦  ¥        ¤  £  ¢   ¡   �  ~
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  ²   ±  °Z  ]٥٦، ٥٥: البقرة[. 
ومن هنا يكون من السهل تقييم صاحب أي رأي من خالل االجتاه الذي يطـرح 

ا ال يـتكلم إال يف اجتـاه واحـد  أو إحلاديـا  اقيا أو استـرش منه الرأي، كأن يكون علامنيـ
 ..اً وحديثًبمسائل معروفة مكررة؛ حمسومة مردود عليها قديام

 ..وهذا هو الشاهد األول عىل احلرب
 ..موضوع الكتاب.. القسيس الكذاب.. ومن هؤالء

ِبينه وبني املسلمني عداء شخـيص منـذ أن قتـل .. وهو حمارب بشخصه قبل قوله ُ
عادي ليس له عالقة بالدين، كام حيدث بني أصحاب الطائفة الواحدة، شقيقه يف نزاع 

 !!ا لشقيقهًالكذب ليل هنار عىل اإلسالم ثأر: فأصابته عقدة نفسية كان أخطر أعراضها
ــاس ــتامم الن ــه حمــل اه ــه أن ــسية هــي زعم ــة النف ــك احلال ــل تل ــت دالئ  !وكان

َا إال ويصادر، ودعوته إىلًومثل ادعائه أنه ما يذكر كتاب  الثورة عـىل أقوالـه، ومطالبتـه ُ
 ..بخروج أي عامل من علامء اإلسالم ملناظرته

 الـشعور  ـ يعانون من خيـاهلم املـريضنممـ حتى بلغ بحالته النفسية هو وأمثاله 
 !!بإمكانية التأثري يف هذا الدين

 إىل قيام الساعة، والتاريخ شاهد عىل ٍوهم ال يفهمون أن هذا الدين قدر إهلي باق
ا هلذا الدين أن ينتهي لكان ذلك يف غار حراء، أو غزوة بدر، أو ًإذ لو كان مقدر؛ ذلك

غزوة األحزاب، أو هجمة التتار واملغول الذين أسلموا ودخلوا يف الدين الذي جاءوا 
 !!للقضاء عليه

قاعدة إمكانية العلم، وذلـك مـن خـالل : والشاهد الثاين من شواهد احلرب هو
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ي ذكرها الكاتب وهي إمكانية علم صاحب القـول بـام خيـالف القاعدة األساسية الت
 .قوله

قاعدة ثابتة .. وحماسبة القائل عىل إمكانية علمه باألمور واملسائل(: فقال الكاتب
، حيـث )وهي ما يقال عنها عند األصوليني قاعدة إمكانيـة العلـم.. عند كل العقالء

 . يثريها يف حربه عىل اإلسالمتثبت إمكانية العلم هلذا الكذاب بكل املسائل التي
ِرغم اشتهار العلم بأن املـُحرم .. ن احلج مؤمتر جنيس حيدث فيه الزناإ: ـ مثل قوله

 .ال جيوز له حتى أن يمس زوجته يف وقت اإلحرام
ما يدل عىل أنه يعلم أن )!!! كتعبري جنيس ()حك(ن كلمة حج أصلها إ: ـ وقوله

 .. املعجمًهناك أصوال للكالم، يرجع إليها يف
ُ احلج القـصد:)حجج (: وجد ما ييل)حج(ومن قرأ كتب اللغة وبحث يف مادة  ُّ َ، 

َحج إلينا فالن أي قدم ِ َ ٌَ ِ َّ َ  وحجه حيجه حجا،َ ُّ َّ َُ ِ قصده، ثم تعورف استعامله يف القصد إىل :َ َ ِ ُ ُ
ِمكة للنسك واحلج إىل البيت خاصة ِّ ِ ُ َ  حج حيج حجا: تقول؛ُّ ُّ َّ َُ ِصد التوجه إىل َ ق:ُّ واحلج،َ ُّ َ َّْ ُ
َّالبيت باألعامل املرشوعة فرضا وسنة ً َ)١(. 

َمنى(ن أصل اسم مشعر إ: ـ وقوله ، (!)الذي يساق إليه اهلدي هو مـاء الرجـل) ِ
َمنى(رغم إمجاع علامء اللغة أن لفظ  ، فالبد أن يكـون قـد قـرأ   جاء من معنى املوت)ِ

 : وفيها،كتب اللغة يف تفسري معنى االسم
ُنية املوتَوامل( َّ ُ ألنه قدر علينا، وبه سميت املنية وهي املوت؛ِ َ َُّ َِ ِّ ُ ِّ َ ألهنا ؛َ ومجعها املنايا،َ

َّمقدرة بوقت خمصوص، وبه سـميت   بمكـة يـرصف وال يـرصف، )ِمنـى(، و)ِمنـى(ُ
 ـــــــــــــــــ

 ).١٥/٢٩٢(لسان العرب   ) ١ (
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َسميت بذلك ملا يمنى فيها من الدماء ْ ُ أي يراق، وقال ثعلب،ُ َ هو من قـوهلم منـى اهللا :َ َ ِ
َّت أي قدرهعليه املو ُ ألن اهلدي ينحر هنالك؛َ َ ْ َ َسمي منى ألن الكبش : قال ابن شميل .َ ِ ِّ ُ
َمني به ُ أي ذبح،ُِ َأخذ من املنايا: وقال ابن عيينة. َ ُ(. 

ن املسلامت يمسحن احلجر األسود بدم احليض، رغم اشتهار العلم بأن إ: ـ وقوله
بـاب احلـائض :  صحيح مسلم كام ورد يفً،احلائض ال جيوز هلا الطواف بالبيت أصال
ْعن عائشة ، أهنا قالت .تقيض املناسك كلها إال الطواف بالبيت َ ََ َ ََ َّ َ َ ِخرجنا مع رسول اهللاِ: ْ ُ َ َ ََ َْ َ 

َّ يف حجة ال نرى إال احلجملسو هيلع هللا ىلص َّ ََ َْ ِ َ ٍ َّ حتى إذا كنا برسف أو قريبا منها، حضت، فدخل عـيل،ِ َ َ َ ََّ َ َُ ْ ِ َِ ً ْْ َ َِّ َ ِ َِ ُ ِ 
ُرسول اهللاِ ُ َ وأنملسو هيلع هللا ىلص َ َ َا أبكي، فقالَ َ َ ِ ْ ِمالك«: َ َ ِ أنفست!؟َ ِْ َ ُ قلت »!؟َ ْ َنعم، فقال: ُ َ َ ْ َ ٌإن هذا أمر «: َ ْ َ َ َ َّ ِ
ُكتبه اهللاُ َ َ ِ عىل بنات آدم ، فاقيض ما يقيض احلاج غري أن ال تطويف بالبيتَ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََ ُّ َ َ َْ َِ ِ ُ َ َْ َ َ َ َْ ْ ْ َ«. 

ْويف رواية قالت  َ ة وأنا حائض مل : َ ْقدمت مكَّ َ َ ٌَ ُِ َِ ََ َ َ ِأطف بالبيت ، وال بني الصفا واملروة ْ َِ َ َّ َ َ ْ َْ َْْ َ َُ ْ ِ ْ َ
وت ذلك إىل رسول اهللاِ ِ، فشكَ ُ َ َ َِ َ ِ َ َُ َ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص ْ َ ِافعيل مـا يفعـل احلـاج غـري أن ال تطـويف «: َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ََ ُّ َ ََْ ُ ْ ِ ْ

ِبالبيت حتى تطهري ُِ ْ َ َّ َ َِ ْ ِ هذا حديث متفق عىل صحته.»ْ ِ َِّ َِ َ َ ٌ َّ ٌ ََ ُ َ. 
ه األقوال من جنس الرأي الذي يتطلب الـرد عـىل القائـل فهل يمكن اعتبار هذ

 !  أم حرب تقتيض ما يناسبها؟!باحلكمة؟
والشاهد الثالث للحرب هو املصادر واملراجع واألشخاص التـي يعتمـد عليهـا 
صاحب الرأي، وهي عند هذا القسيس كلها مصادر معادية لإلسـالم، وعـىل رأسـها 

ا مسترشقون متعصبون جهلة، كام سيأيت تفصيله يف دائرة املعارف اإلسالمية التي كتبه
 .الكتاب

فكـل مـا يـردده سـبقه إليـه الكثـري مـن  ..وهذا القسيس الكذاب لـيس بـيشء
هـو نقـل احلـرب مـن جملـدات الكتـب .. املسترشقني، ولكن ما أحدثه هذا الكذاب
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 .سترشاقية إىل ساحة القنوات الفضائيةاال
ل القسيس املحـارب بمـشكل النـصوص وقد أشار الكاتب الفاضل إىل استدال

وغريب اآلراء وشاذ اآلثار، رغم ما هو معروف ومشهور من قواعـد االسـتدالل يف 
اإلسالم ورشعية احلجة فيه، وأن احلجة امللزمة يف اإلسالم هي الكتاب والسنة بفهـم 

مـا ؛ ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة وسلف األمة، وأن أي إنسان يؤخذ من كالمه ويرد إال رسـول اهللا 
 !بعد الناحية النفسية.. ا للدراسة من الناحية الفكريةًا مناسبًنموذججيعله 

فهي فرصة تكشف وبصورة عملية وعلنية مدى ما بلغه هـؤالء املحـاربون مـن 
وهي فرصة لتحديد املـنهج الـصحيح يف مواجهـة هـذه ، بغض وكره لإلسالم وأهله

يه، وذلك السـتمراره  هو سبب الكتابة عنه والرد عل ـبصفة أساسيةـ الظاهرة، وهذا 
يف املهمة وحتوله إىل نموذج جامع لكل األساليب املعارصة يف التهجم عـىل اإلسـالم، 

وهي حماولة إحداث خلل يف فهم وتناول : حتى اجتمعت يف أقواله كل عنارص الشبهة
النص األصيل الخـتالق تنـاقض يف املعنـى بأسـاليب يف النصوص، من خالل التأثري 

 :منها.. متعددة
 .. انتزاع النص وبرته من سياقه األصيل ـ
 .)١( الزيادة أو النقصان يف ألفاظ النصـ
 إفقاد النص مقوماته األساسية، وحتويره واسـتباقه بمقـدمات مـصطنعة لـدفع ـ

 ـــــــــــــــــ
نقصان بلغ به األمر أن ينطق بكـالم مـن عنـده حتى إنه يف إطار تغيري النصوص بالزيادة أو ال  ) ١ (

: ن القران يقولإ :١٦/مثل قوله يف احللقة الثالثة من أسئلته عن اإليامن د!  أنه من القرآنًزاعام
 !!!)ال تكذبوا عىل اهللا وروحي(
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َّالفهم باجتاه معني ُ.. 
 .. تضييع إحداثيات النص وإخراجه من إطار اإلحكام املنهجي اإلسالميـ
 ..دسوسة وتقديمها عىل أهنا نصوص قطعية حشد وجتميع النصوص املـ
 .. إلزام النص بام ليس من لوازمهـ

 : وقد اجتمعت كل هذه العنارص يف أقوال هذا القسيس املحارب، وكان منها
 طالب  جامع زوجة عمه أيبملسو هيلع هللا ىلصمثل زعمه أن رسول اهللا ؛ عدم معقولية الكالمـ 

وبرصف النظر عن مقام النبوة، فإن أخالق العرب متنع ذلك،  !!بعد أن ماتت يف قربها
ِّوهي زوجة عمه، وأم عيل ابن أيب طالب، وهي التي ربته بعد وفاة أم  آمنة، وموقـف هُّ

؛ املوت والقرب والناس، كل ذلك مل يمنع هذا القسيس الكذاب من هذا القول الفاحش
 . املعقدةما يدل عىل التحليل الصحيح حلالته النفسية املريضة

فاطمـة بنـت ـ ملا ماتت أم عيل بن أيب طالـب : عن ابن عباس قال: تقول الرواية
نها النبـي ّ وربته بعد موت عبد املطلب، كفملسو هيلع هللا ىلص وكانت ممن كفل النبي  ـأسد بن هاشم

 عليها واستغفر هلا وجزاها اخلري بام وليته منه، واضطجع معهـا ّ يف قميصه، وصىلملسو هيلع هللا ىلص
: قـال! ًصنعت يا رسول اهللا هبا صنعا مل تصنع بأحـد: له فقيل ،يف قربها حني وضعت

نتها يف قمييص ليدخلها اهللا الرمحة ويغفر هلا، واضطجعت يف قربها ليخفـف اهللا ّإنام كف
 .)]١٣/٦٣٥( كنز العامل [. عنها بذلك

ِرمحك اهللا يا أمي: ثم قال  َِ  وتعـرين ،كنت أمي بعـد أمـي، جتـوعني وتـشبعينني! َ
 تريدين بذلك وجه اهللا والدار اآلخـرة، اهللا ،ا وتطيبينيً نفسك طيبوتكسيني، ومتنعني

الذي حيي ويميت وهو حي ال يموت، ونزل يف قربها فجعل يـومي يف نـواحي القـرب 
كأنه يوسعه ويسوي عليها، وخرج من قربها وعيناه تذرفان، وحثا يف قربها، فلام ذهب 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٢٠(

ا مل تفعلـه عـىل ً يف هذه املرأة شـيئرأيتك فعلت! يا رسول اهللا: قال له عمر بن اخلطاب
هذه املرأة كانت أمي بعد أمي التي ولدتني، إن أبـا طالـب كـان ! يا عمر: فقال! أحد

يصنع الصنيع وتكون له املأدبة وكان جيمعنا عىل طعامه، فكانت هذه املرأة تفضل منه 
ربين جربيـل ا فأعود فيه، وإن جربيل أخربين عن ريب أهنا من أهل اجلنة، وأخًكله نصيب

املــستدرك للحــاكم [. ا مــن املالئكــة يــصلون عليهــاًأن اهللا تعــاىل أمــر ســبعني ألفــ
)٣/١٠٨([. 

 أن يعطـيهم ملسو هيلع هللا ىلصواألمر من أساسه هو أن املسلمني كانوا يطلبون مـن رسـول اهللا 
ا يف ًا من ثيابه ليضعوه معهم يف قبورهم، لعلـه يكـون أمـارة هلـم يف قـربهم طمعـًشيئ

بـن سـلول مـن ا ّ القرب، مثلام طلب عبد اهللا بن عبـد اهللا بـن أيبنجاهتم هبا من عذاب
 ، ملسو هيلع هللا ىلص  أن يعطيه قميصه ليكفن به أبيه، وهنا يف وفاة زوجة عم رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

أراد أن  .. أن جيعل من نفسه الكريمة أمارة هلا وليس قميصه فقـطملسو هيلع هللا ىلصأراد رسول اهللا 
 يف قربهـا ليخفـف عواضطج.. تها لهجيعل من نفسه أمارة ألهنا هي التي حفظته برتبي

وأراد أن يوسـع عليهـا يف  ..عنها ضمة القرب وضيقه بعد أن خففت عنه ضـيق اليـتم
كان  ..قربها بعد أن وسعت عليه يف حياته وهو يف بيتها، حيث كانت تؤثره عىل أبنائها

 .صىل اهللا عليه وسلم.. بأيب هو وأمي.. آية يف الوفاء
 ألن عقلـه مــريض يتــصور ؛)١(ضاجعة بالفاحــشةثـم يــأيت القــسيس ليفـرس املــ

 .املستحيالت، ونفسه خبيثة ال تعرف معنى الطهارة والوفاء
 وذلـك ؛ومن أمثلة الشبهات غري املعقولة الزعم بوجود أخطاء نحوية يف القـرآن

 ـــــــــــــــــ
متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائـك، أقـيم بعـدك (: نجد كتاهبم يقولنفسه يف الوقت   ) ١ (

 وتأمـل كـذلك )].١٢/٧(صموئيل الثاين [ ).رج من أحشائك وأثبت مملكتهنسلك الذي خي
 ! ال يفرسها هنا كام فرسها هناك؟َمِ فل.٣صسفر امللوك األول 
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  تقديم الشيخ رفاعي سرور )٢١(

ًألن علم النحو الذي حياكمون القرآن إليه إنام وضعه علامء املـسلمني اسـتنباطا وبنـاء  ً
 قرأ القرآن عىل هؤالء، ملسو هيلع هللا ىلصلعرب وأشعارهم يف احلوارض والبوادي، وحممد عىل كالم ا

  ـًابتـداءـ ًوالذين تلقوا القرآن ألول مرة هم أيضا من هؤالء، فيصري من غري املعقول 
 ثم يتهم هو باخلطأ  ـمنهم ملسو هيلع هللا ىلصوحممد ـ ا عىل كالم أهل البادية ًأن توضع القواعد استناد

 !يف النحو
 ما يف الكـالم دون أن أخطعىل ً هؤالء مجيعا يقت أن يل ـًنتهاء اـومن غري املعقول 

 !!ينتبهوا إليه، وهم احلجة الطبيعية لعلامء النحو واللغة
ّولكن ما الذي جرأ هذا القسيس الكذاب عـىل الوصـول إىل هـذه املرحلـة مـن 

 !الكذب ؟
ن احلقيقة أن اإلجابة تكمن يف املقارنـة بـني التـصور اإلسـالمي وبـني غـريه مـ

 بـافرتاء الفاحـشة ملسو هيلع هللا ىلصفعندما جترأ عىل رسول اهللا  ..التصورات فيام يتعلق بمقام النبوة
 افإنام كان ذلك ألن أكثر ما ذكره الكتاب املقدس عن األنبياء هو زن، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا من 

حتى أن عيل بن أيب طالب  .. آخراً آخر وشأناًلنبوة يف اإلسالم مقاملولكن ! !املحارم
  . يقول عىل داود ما قالت اليهود ألقمت عليه احلدًعت رجاللو سم: جعل يقول

نام كان ذلك ألن الكتاب إ أنه من القرآن، فً من عنده زاعامًوعندما جترأ وقال قوال
 .)١(ةُعندهم قابل للزيادة والنقصان حتى حتكَى فيه املراسالت الشخصي

 ـــــــــــــــــ
ّبـادر أن جتـيء إيل : (]٩ ـ ٤رسالة تيموثاوس الثانية[مثل رسائل بولس التي يقول يف إحداها   ) ١ (

احلارض وذهب إىل تسالونيكي وكريـسكيس إىل ألن ديامس قد تركني إذ أحب العامل * ا ًرسيع
لوقا وحـده معـي خـذ مـرقس وأحـرضه معـك ألنـه نـافع يل * غالطية وتيطس إىل دملاطية 

الرداء الذي تركته يف ترواس عنـد كـاربس * أما تيخيكس فقد أرسلته إىل أفسس * للخدمة 
 *)!!!ا وال سيام الرقوق ًأحرضه متى جئت والكتب أيض
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٢٢(

الصدمة التي  ..ةأما رد الفعل اإلسالمي أمام هذه اهلجمة فيمكن تفسريه بالصدم
 ليدافعوا عن ديـنهم أمـام هـذا الغـادر، فكثـرت نأصابت املسلمني فجعلتهم يقومو

الردود عىل مثل هذا الكذاب ال ليدل ذلك عىل أمهيته، بل ليدل عىل عاطفة املـسلمني 
  ..نحو دينهم، ورغبة كل مسلم يف أن ينال رشف الدفاع عن اإلسالم

الظاهرة السوداء يف الواقع بيانات خطـرية وبفضل اهللا عز وجل فقد أعطت هذه 
  :كان أهمها ؛للغاية

ـ انتباه املسلمني لطبيعة وحجم اإلحساسات التي حيملها هذا القسيس ومن عىل 
شاكلته جتاه اإلسالم وأهله، إىل الدرجـة التـي مل يكـن ليـصدقها أحـد لـوال أن رأى 

_   `  b  a  [  ^  ] : املـسلمون بـأعينهم وســمعوا بـآذاهنم، وصــدق اهللا
  fe  d   cZ  ]١١٨: آل عمران[.  

 مـا أوجـد ؛ـ وكذلك انتباه املسلمني إىل رضورة الدراسة اجلادة للدين والـسرية
حركة علمية وفكرية نشطة، حتى أصبحت الردود هي الشغل الشاغل لعلامء املسلمني 

 ذاتـه ا حول كل حماولة للـدفاع عـن اإلسـالم، وهـو بحـدً ما أوجد التفاف؛وعامتهم
ا مـن عظمـة ً شبهة يكشف جانبـةا إذا علمنا أن رد أيًمكسب عميل تارخيي، خصوص

التصور اإلسالمي الصحيح، فتذهب الشبهة ويبقـى التـصور وهـو مكـسب علمـي 
 !اًتارخيي أيض

ْ حيـث قـالوا مل مل خيـربه ؛ مـن الـشاة املـسمومةملسو هيلع هللا ىلصمثلام كان الرد عىل أكل النبي  َ
وعمره بتامم الرسالة، حيث مل يمت  ملسو هيلع هللا ىلص ل رسول اهللاليكشف الرد ارتباط أج! الوحي؟

رغم أكله من الشاة املسمومة إال بعد متام الرسالة، ولوال أكله من الشاة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 ..ملا ظهرت هذه احلقيقة الرائعة
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  تقديم الشيخ رفاعي سرور )٢٣(

ا من جوانب التحريف لدين املـسيح ًا مفزعًكام يكشف رد الشبهة يف املقابل جانب
لينكشف من خالل الرد عىل ) بول اإلبل(مثل أن تثار مسألة  ..املنزل عليه من عند اهللا

) بـراز) (خـرء( أن يـصنع فطـرية مـن  ـحسب زعمهـم ـ الشبهة أمر اهللا إىل حزقيال
اإلنسان ويأكلها، وأمر اهللا إىل بني إرسائيل أن يبول بعضهم يف فم بعـض كـام ورد يف 

 !!)١()املقدس(الكتاب 
كان أوىل به أن يرشح كيف يـصنع فطـري اخلـرء ا لً يكن هذا القسيس حماربولو مل

 !!ليأكله اإلنسان بأمر الرب
 .ولعل هذا الكتاب ثمرة فكرية وعلمية من ثامر املواجهة اإلسالمية هلذه الظاهرة

ــتم تعملــون  :وفــي النهايــة نقــول للنــصارى المــشاركين فــي هــذه الظــاهرة الــسوداء  أن
 وقت أن كانوا ال يعلمون مـا خرستم التعايش احلسن مع املسلمني ..ضد مصلحتكم

ُّتكنه صدوركم ناحيتهم ولـن  ..ولن تنفعكم شياطني السياسة الغربية واألمريكيـة  ..ُ
يمس املسلمني منكم أي رضر، ولكنه األذى العارض الذي ال يلبث أن يذهب بـإذن 

ا، ليبقى بعد ذلك الدرس املستفاد، وهو واجب الرب والقسط ملن مل حياربنا يف دينن ..اهللا
 .وواجب الرتصد والرتبص ودفع كل من يريد السوء باإلسالم وأهله

أيـن أنـتم مـن ديـنكم الـذي  :ونقول للنصارى غير المشاركين في الظاهرة الـسوداء       
  !!يقامر به هؤالء ويرتكبون باسمه كل جرائمهم؟

 ـــــــــــــــــ
 :وقال الرب* ا من الشعري عىل اخلرء الذي خيرج من االنسان ختبزه أمام عيوهنم ًكوتأكل كع(  ) ١ (

 آه يـا سـيد :فقلت* هكذا يأكل بنو إرسائيل خبزهم النجس بني األمم الذين أطردهم إليهم 
الرب ها نفيس مل تتنجس ومن صباي إىل اآلن مل آكل ميتة أو فريسة وال دخل فمي حلم نجـس 

سـفر [ ).*نسان فتصنع خبزك عليـه  جعلت لك خثي البقر بدل خرء اإل انظر قد:فقال يل* 
 )].٤/١(حزقيال 
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  وسبب كتابة البحث.. المقدمة )٢٥(

  

P  
m 

 وعىل آله وصحبه ومـن ،احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده
 ..تبع هديه؛ وبعداأحبه و

 ٍمجيعهم عىل صعيد) ّاملنرصون (املبرشونيف واحدة من غرائب الدهر كله، وقف 
ِ يكذبون ويبـرتون وينقلـون الـضعيف ،ملسو هيلع هللا ىلص يتكلمون بلسان واحد عن احلبيب ٍواحد

ِّعوا يف كل الكامل ومجلة اجلامل سيد ولد آدم َّ حتى مج،ح من األقوالوالشاذ وما ال يص
 !! ّوخري خلق اهللا كلهم ما ال جيتمع يف أفسق الناس

ـ.. ا للـدماءًا سـفاكًكان شهواني: ـوقبحهم اهللا بام قالواـ  قالوا  ا يريـد رقـاب ملكً
 اخللق لـيس فيـه مـا ئسي.. اًا وال بعيدًا مل يرتك قريبًجبار.. همءّالناس وأمواهلم ونسا

 .حيمد

ٌأقزام سود الوجـوه يطـاولون .. ٍوهم قرود تتقافز عىل جبال شم، ملسو هيلع هللا ىلصوهو حممد 
 . وهيهات هيهات،اجلبال الراسيات الشاخمات

 يف شـكل ،راحت تبث بذاءهتم هنا وهناك ودارت بحديثهم آلة إعالمية ضخمة،
ٍ ودرس يومي، وعرض سينامئي صحفي،ٍ ومقال تليفزيوين،ٍحوار  .لخإ.. .ٍ

ٍ صوهتم عال ويف كل مكان ٍ وصفهم ذو عدد وعتاد، وقد راج كذهبم عىل نفر ممن ،ُ ُّ
ٌ علمهم فخرجوا يف صفهم، ورفعوا صليبهم، ووقف نفر آخر متهوكون ال يدرون ّقل
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٢٦(

ّ أو ربـام يـستخفون وال ، وعام حيدث منـشغلون، وعامة قومنا ال يلتفون،أين يسريون
 !!يصدقون

أذنـني أن الـشبهات شـاعت كل ذي ه كل ذي عينني ويسمع به والواقع الذي يرا
، وتثبـت هبـا عـىل الكفـر الكـافرون، الـبعضتن هبا ُوذاعت ودخلت كل البيوت وف

 . وعن إجابة هلذه الشبهات يسألون،وكثريون جاءوا هيرعون
 ملسو هيلع هللا ىلص فحرام عىل كل ذي علم أن يستكني حتى يرد املعتدين عىل حرمات الرسول 

 .والدين

اهللا طلـب األجـر مـن أ، ملسو هيلع هللا ىلصدفع عن عرض احلبيب أ بحول اهللا وقوته ُتوقد قم
 نـارص عبـده،  فاهللا غالـب عـىل أمـره، واهللاُ،ّ بأننا ستار لقدر اهللايّرب العاملني، ويقين

، حظنـا العمـل هّ وما نحن إال سـتار لقـدر، وهازم األحزاب وحده، وعدهمصدقو
 . واألجر عىل العمل، والدين منصور بنا أو بغرينا

َّفاللهم ال حول وال قوة لنا إال  . بكّ
ُوعند التدبر يف هذه اجلعجعة احلادثة وجد أن قليبها اآلسن الذي تغرف منه هـو 

 بطـون مـنّ هو الـذي مجـع املتنـاثر  ـَّقبحه اهللاـ ) زكريا بطرس(ٌشخص واحد يدعى 
وعن اإلسالم واملسلمني، هو الذي يكـذب هلـم وينقلـون ، ملسو هيلع هللا ىلصكتبهم عن رسول اهللا 

ّه، هو مقدمتهم وحامل لوائهم، يرتدي ثوب الناسكني، ويقسم عىل أنه مـن اهلـداة عن
 . أثيم، كذاب لئيمأفاكّاملهتدين، يريد اخلري للناس أمجعني، وهو 

وليس بجديد أن يكون دعاة البغي متنـسكني، فهـذا حـاهلم منـذ نبتـوا يف أرض 
 .ساء واملال والبنني والتمكني عند كثريين فوق شهوة النالزمان، وشهوة السلطان
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  وسبب كتابة البحث.. المقدمة )٢٧(

 مقـرا ، ملسو هيلع هللا ىلصُاللهم آملني قوله وفعله، فقمت إليه أدفعه عـن دينـك وعـرض نبيـك 
تقبـل ، يـا رحـيم يـا رمحـن، ًبفضلك وكرمك، راجيا ما عندك، فاللهم يا حي يا قيوم

 . وانفع وارفع
 
 
 
 

*   *   * 
   

  أبو جالل


 هـ١٤٢٨ رمضان  ١٠ ظهر السبت
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  !من هو زكريا بطرس وماذا يريد؟ )٢٩(

 


  مدخل للدراسة

  !من هو زكريا بطرس؟ وماذا يريد؟: المبحث األول
ـ قس نرصاين يتأرجح بني األرثوذكسية والربوتستنتية، أشعل الفتنة يف كل مكان 

 !وأبناؤه مثله يثريون القالقل يف أسرتاليا ضد الكنيسة القبطية إىل اليوم، ذهب إليه
ٌهي نفس ولوعة باملغامرة واخلرو ُ ج عىل املألوف، وهذا يفرس فرحه الشديد حـني ٌ
وقد يؤدي إىل فتنة أو اشتعال التظاهرات، بل ، )١(ًيعلم أن كالمه يثري جدال بني الناس

يطلب ذلك رصاحة، يطلب أن تثور اجلامهري عىل أقواله وأطروحاتـه كـام فعلـت مـع 
 !)٢(بنديكت السادس

 ملسو هيلع هللا ىلصشخص الرسـول الكـريم ًيتكلم هذا القس املتمرد يف أمور تتعلـق أساسـا بـ
ُوالـدين اإلسـالمي عمومـا، ومواضـيعه ـ كـام يعرفهـا هـو ـ هـي طـرح ، ًخصوصا ُِّ ً

 .)٣(ٍتساؤالت حول العقيدة اإلسالمية وطلب إجابات عليها
 ـــــــــــــــــ

ُتكرر يف برنامج أسئلة عن اإليامن أن يبدأ املضيف احللقة بقراءة رسالة من كاتب جمهول تـسب   ) ١(
 .زكريا بطرس وتتوعده

سـكندرية اإلظـاهرات تابعة من برنامج يف الصميم وهو يتكلم عن انظر حديثة يف مقدمة احللقة الر  ) ٢(
 . جتد وكأنه  يستجدي الناس ليهبوا ويتظاهروا عىل كالمه،)كنت أعمى(عىل مرسحية 

ر ذلـك يف احللقـة ّ وكـر، عىل ترصحيات البابا بنديكت السادس الدقيقـة اخلامـسةهمن تعليقات  ) ٣(
واحللقـة  ،٧/من أسئلة عن اإليامن د) ١٠٣(حللقة ، وا٣٥/الثانية من برنامج سؤال جريء د

 .ا يف براجمهً وهذا يتكرر كثري،٦/من برنامج أسئلة عن اإليامن د) ٣٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    
  

 

  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٣٠(

ُوهو ال ينفك يزعم أنه يتـساءل بعقالنيـة وعلميـة جمـردة ؛ وال جيـد مـن جييـب 
ُبمحارضة أو باملجيء ملناظرة أو كتابة كتيب ِ ٍ  ـ فقط كتيب ـ بل ال جيد هو وغـريه مـن ٍ

 . )١(املعرتضني عىل رشائع اإلسالم وشعائره إجابة إال عن طريق التظاهرات والعنف
إهنم تظاهروا ضد غريه ـ يعني بنديكت السادس عرش : ويشتد يف كربيائه ويقول

يـب َمل؟ وجي: ـ وسكتوا عنه فلم يردوا بحجة أو تظـاهرة، ويتـساءل )٢(بابا الكاثوليك
ألنه ال حجة يدافع هبا املسلمون عىل مـا يلقيـه هـو مـن شـبهات أو كـام : ًنفسه قائال

فقط يستخرجها مـن كتـب املـسلمني، وأن شـيوخ املـسلمني ) حقائق خمفية(يسميها 
اكتفوا باالنزواء كي ال يشتهر أمره بني املسلمني، وينادي عىل املسلمني أن جييبوه وأن 

 !!)٣(ًخيرجوا دفاعا عن دينهم
  !أحقا ال يجد بطرس من يجيبه؟: والسؤال

  أحقا سكت علامء املسلمني عن زكريا بطـرس وغـريه ومل تعـد يف أيـدهيم حيلـة 
 !سوى االنزواء وحماولة كتامن أمره كي ال هيتدي الناس لطريقه؟

  !أحقا ليس عندنا سوى اإلرهاب والهمجية في الرد على المخالف؟
 للحقائق، فهناك ردود عىل زكريا بطرس منشورة عىل احلقيقة أن هذا االدعاء قلب

 ـــــــــــــــــ
) يف الـصميم(، وكرر هذا الكالم يف اللقاء الرابـع مـن ١٢/حمارضة بنديكت السادس عرش د  ) ١(

) ٣٧(ا، ويف بداية احللقـة ًضمن برنامج يف الصميم أي) ١٤( وما بعدها، ويف بداية احللقة  ٤/د
مـن أسـئلة عـن اإليـامن ذكـر ) ١١٧( من احللقة ٨  ويف الدقيقة،٣/د) أسئلة عن اإليامن(من 
مـن أسـئلة عـن اإليـامن ) ١٠٣(وكرر هذا الكالم بمعناه يف احللقة . ا أنه ال جيد من جييبهًأيض
 .١٠/د

 .ه الشهريةوذلك حني تكلم بأن اإلسالم دين عنف وإرهاب يف حمارضت  ) ٢(
 . من املحارضة٣٩، وكرر ذات الكالم يف الدقيقة ٤٨/تعليقات عىل حمارضة بنديكيت د  ) ٣(
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  !من هو زكريا بطرس وماذا يريد؟ )٣١(

، وقد أرسل له أكثر من واحد من شيوخ املسلمني وعىل )اإلنرتنت(الشبكة العنكبوتية 
 ـ وهو أستاذ يف علم مقارنة األديان بجامعة أم )١(رأسهم الشيخ والدكتور منقذ السقار

، واألستاذ عيل )٣(ر رشيف ساملوالدكتو، )٢(القرى بمكة املكرمة ـ واألخ وسام عبد اهللا
 وهؤالء هلم حضور قوي جدا عىل البالتوك حيث ، )٥( والدكتور حسام حجازي، )٤(الريس

ّهترب بدعوى أن املناظرة يف .. ّيوجد زكريا بطرس بصفة شبه دائمة، وهترب وما استجاب
ية فاجتنبها ألهنا أما املباحثات الغب: (ّوردد قول بولس ـ رسول النرصانية ـ، النرصانية حرام
 !!وسمى املناظرات مباحثات غبية )٦()تولد اخلصومات

ُ والعجيب أن قول بولس هذا يرفعه بطرس حني يكـون املنـاظر قويـا، أمـا حـني 
 !!يكون املناظر حديث عهد بالعلم الرشعي فإنه يسارع ملناظرته

ًدائـام وكذا أرسل له غري واحد يطلب منه ذات الطلب، وهو ال جييب، ثم يكـرر 
 !! أين املسلمون يناظرونني؟: عىل شاشة الفضائيات

 ـــــــــــــــــ
 وهو من أشهر املنـاظرين ،islamway.comللشيخ صفحة خاصة يف موقع طريق اإلسالم   ) ١ (

ويمكن الوصول لطلبه املناظرة من زكريا بطرس وهترب زكريـا منـه . للنصارى عىل البالتوك
 ).اهلروب الكبري لزكريا بطرس(بعنوان ) YouTube(خالل البحث يف الـمن 

 احلـوار Muslim Christian Dialogمن مـشاهري البـالتوك، وهـو القـائم عـىل غرفـة   ) ٢ (
 .اإلسالمي املسيحي

 ).دالئل حتريف الكتاب املقدس( أشهرها سلسلة ؛ له عدة مؤلفات،عامل مقارنة أديان  ) ٣ (
حتريف خمطوطات الكتـاب  (: أشهرها؛ له عدة مصنفات،خصص يف مقارنة األديانباحث مت   )٤ (

 .)د أسطورة نقل جبل املقطمقن(، )حروب الرب( ،)املقدس
 له موقع باسـم دكتـور أنتـي ، وحماور شهري عرب البالتوك،باحث متخصص يف مقارنة األديان   )٥ (

)ANTI(. 
 ).٢٣: ٢(ة بولس إىل تيموثاوس ورسال) ٩: ٣(من رسالة بولس إىل تيطس   ) ٦ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٣٢(

مـايل ال أرى !! أيـن الرجـال؟: فهو كمن أشهر سيفه يف غرفة نومه وراح ينـادي
 ! ًرجال؟

ُيتعجب والعجب من حاله، يتعجب ربام ليغري العامة والبسطاء ممـن يـصدقون 
 .َّكل من تكلم

س ـ فـيام يبـدو يل ـ سـكوت الـشيوخ الكبـار عــن زكريـا بطـرس سـببه الــرئي
االستخفاف بأمره، وأنه لن جيد من يسمعه؛ فكالمه من جنس كالم من ال عقـل لـه، 

وربـام ، ٌوكالم مل يتكلم به أحد من قبل مع كثرة املعادين لإلسالم يف كل زمان ومكان
 . حتفظ بعضهم كي ال تكون فتنة إذا ثار عليه

َّ هبذا الكـذاب اللئـيم، مـن وأرى السكوت من تدبري اهللا عز وجل ومن مكر اهللا
  Z.  /  0  1   32  4  5  6   7   8   9  ] : جــنس قــول اهللا تعــاىل

ُن اهللا يميل هلم ويمـد هلـم حتـى يظهـروا ، ومن مكر اهللا بمثل هؤالء؛ إذ إ]٤٤: القلم[
ُأحقادهم فيكثرون، ثم ال يرتكون حني يؤخـذون ًوأراه رمحـة مـن اهللا هبـذه األمـة، . ُ

ّفزكريا بطرس وأرضابه من احلاقدين النصارى أحدثوا هزة عنيفة هلذه األمة جعلتهـا 
َّ ، فلو رد الشيوخ النفض ملسو هيلع هللا ىلصتلتف حول نبيها  اج األمـر ولكن حيتـ، من حينه) مواله(ّ

 . هذا رأيي. بعض الوقت حتى تستفيق األمة، وهو ما حيدث اآلن
واملقصود أن هناك من يرد عىل زكريا بطرس، وهناك من يطلب املناظرة منه وهو 

ٌخذالن وسكوت.. ال جييب، فاألمر ليس كام يدعي هو ٌ . 
ه احلالـة  وليس ردا فقط وإنام كشف هلذ،  وها نحن نبدأ بحول اهللا وقوته ردا عليه

الغريبة من أكثر من زاوية، واهللا أسأل أن يبارك يف كلاميت هذه، وأن ينفع هبا من كتـب 
 . ومن نرش ومن قرأ
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  ..طرف وهمي )٣٣(

  
  المبحث الثاني
  طرف وهمي

  ميا مـضادا لـه ـًمن خبث الكذاب اللئيم زكريا بطرس أنه يستحـرض طرفـا وهـ
كممثل لإلسالم واملسلمني، وكمتصدر للرد عىل ما يلقيه من شبهات حول اإلسـالم 

وبعـض ، )١( ، أفراد هذا الطرف هم العلامنيون من أمثال هالة رسحانملسو هيلع هللا ىلصورسول اهللا 
من أمثال عبد الفتـاح ) مفكر إسالمي(ري السنة ممن حيملون لقب ومنك) التنويريني(

عساكر، ويتغافل اللئيم عن نداءات املتخصصني يف مقارنة األديان، وشيوخ الصحوة 
اإلسالمية يف أرض مرص وخارجها من أمثال الشيخ الدكتور حممد بن إسامعيل املقدم، 

يخ الدكتور سـفر احلـوايل ـ والشيخ حممد حسان، والشيخ أيب إسحاق احلويني، والش
ويقـوم مركـزه ، وقد أقام مركز دراسات هلذا الغرض، وهو من املهتمني بأمر التنصري

) اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح(اآلن عىل ترمجة كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وهم . وغريهم كثري... ـ والشيخ الدكتور نارص العمر، والشيخ الدكتور عائض القرين

وال يوجـه هلـم .. ُالفضائيات مثله والكل يعرفهم، فهو خيرجهم من دائـرة الطـرحيف 
 .)٢(خيفي ذكرهم أو يأيت بغريهم ويدخله فيهم.. نداءاته

ًفهذا الكذاب اللئيم زكريا بطرس ـ فضال عن أنه يعتمد عىل املناظرة مـن طـرف 
 ـــــــــــــــــ

يصفها بأهنا واحدة من التيار األخالقـي الـذي يـرفض األحاديـث اخلادشـة للحيـاء، وهـو    )١ (
 يف هناية )أسئلة عن اإليامن( من برنامج ١١٧ احللقة :انظر. تصنيف منه ونوع من خداع القول

 . احللقة
 ،٤٢/د) أسـئلة عـن اإليـامن(من برنـامج ) ١١٧وهي احللقة (التعليق عىل برنامج هالة شو    ) ٢ (

 .من ذات الربنامج) ١١٩(وكذا تكرر هذا األمر يف احللقة 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٣٤(

 حديثي العهد واحد، وال خيرج إال لغري املتخصصني يف شبهات النصارى، أو ألحد من
ًبطلب العلم ويف البالتوك وليس عىل املأل ـ فهو أيضا يلبس عىل املستمعني بإجياد طرف 

طـرف .. طرف ال يمثل إال نفـسه فقـط.. طرف ضعيف هزيل.. ومهي ممثل لإلسالم
 .وبعضه مبتدع، وبعضه غافل، بعضه ملحد ال يعد من املؤمنني باهللا ورسوله

 

*    *    * 
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  ! من يعرف الحق يتبعه؟ ُّأكل )٣٥(

  
  المبحث الثالث

  ! من يعرف الحق يتبعه؟ ُّأكل

سؤال يرتدد يف أذهان الكثريين، مع كل مواجهة مـع املخـالف مـن الكـافرين أو 
 ! هل كل من يعرف يلتزم بام يعرف؟: املنافقني
وهذه ، فكثريون يعرفون ثم يتنكرون ملا يعرفون، وربام ينقلبون ويعادون.. كال

:  ]  :حقيقة قرآنية؛ قال اهللا تعاىل   9  8  76  5  4  3   2   1

   <  ;Z  ]وقال تعاىل، ]٨٩من اآلية : البقرة : [   %   $   #  "  !

  0  /  .  -  ,  +  *    )  ('  &Z  ]وقال ، ]١٤٦:  قرةـالب
ª     »    ¬  ®  ¯  °  ] : تعاىل   ©  ¨§  ¦  ¥   ¤   £  ¢

  ²  ±Z  ]ولهَونادى اهللا أهل الكتاب بق، ]٣٣: األنعام : [   =  <

  H  G  F  E   D  C  B  A  @  ?  >
  T  S   R  Q  P  O  N   M  LK   J  IZ ]املائدة :

(   " !    ]:  ولهـم بقـوناداه،  ]١٥         (  '  &  %   $  #  

  +  *Z ]وأخرب سبحانه عن فريق منهم بقوله، ]٧١: آل عمران : [   "  !

,  +  *  )  (     '  &  %  $   #  0   /  .   -  
  >  =   <      ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1Z  ]٧٨: آل عمران[. 

وهذه احلقيقة ماثلة للعينني يف كل مكان، يراها املرء يف نفسه ويف غريه، فليس كل 
فكم مـن ، من يقتنع بأن هذا اليشء حرام يبتعد عنه، وال كل من يعرف الواجب يأتيه
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  زكريا بطرس.. اب اللئيمالكذ )٣٦(

ٍلم حرمته، وكم من واجب ال يقوم به املـرء وهـو يـستطيع حرام يرتكبه املرء وهو يع
 . فعله

ًفالقناعة العقلية باليشء ال تكفي لاللتزام به، وثابت رشعا وتارخيا وواقعا أن الذين  ً ً ٌ
 . ّكذبوا الرسل وحاربوهم فعلوا هذا وهم يعلمون أهنم رسل اهللا إليهم

: ال تعاىلـم يتبعه، قـن به ولون كان يعلم أن موسى رسول من عند اهللا ومل يؤمـففرع
 [  -  ,  +         *              )  (  '&  %  $  #  "  !Z ]النمـــل :
¯  °  ±  µ  ´   ³  ²   ]  :، وقال تعاىل عىل لسان موسى وهو خياطب فرعـون]١٤

  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶Z ]؛ وهيــــود ]١٠٢: اإلرساء
م ـ ومع ذلك حاربته وعذبته، ورمته بام لـيس فيـه، كانت تعلم حقيقة املسيح ـ عليه السال

وكانت هيود تعلم حقيقة رسول اهللا حممد بن ، لوال أن رفعه اهللا إليه، وسعت يف قتله وكادت
 .ومل تؤمن به ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهللا 

 :والقرآن حيدثنا أن اخلالف بني بني إرسائيل حدث بعد العلم ال قبله؛ قال تعـاىل
 [   T    S  R  Q  P  O  N  [Z  Y   X  W  V  UZ ]١٩: آل عمــران[ 

W  V  U   T    S  R  Q  P  O  N  ] : األوىل خربيـة: هذه اآلية مجلتـان
   XZ   تفيد بأسلوب احلرص والقرص أهنم تفرقوا فقط بعد أن جاءهم العلم، واجلملة

ًأي لـيس جهـال وتكـذيبا Z  YZ] ] : الثانية تعليلية تعلل هذا اخلرب  ًوإنـام بغيـا، ً
 .ًوحسدا من عند أنفسهم

ــاىل ــول اهللا تع ــه ق m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b  ] : ومثل
  onZ ]٢١٣من اآلية : البقرة[. 

¡          ] : ومثله قول اهللا تعاىل   �  ~}  |  {  z  y  x  w    v  u   t
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  ! من يعرف الحق يتبعه؟ ُّأكل )٣٧(

  ³   ²  ±  °  ¯  ®    ¬   «  ª©   ̈  §  ¦     ¥   ¤   £  ¢
   ¶  µ  ´Z ]١٤: الشورى[. 

W  V  U  T   S  R  Q   PO  N  M  L  ] : ومثلــه قــول اهللا تعــاىل
  f    e  d       c  b  a  `  _  ^  ]     \  [Z  Y  XZ ]ــة  ]١٧: اجلاثي

   .Z\  [  ^  _  `  g    f  e  d  c   b     a  ] : ومثله قول اهللا تعاىل
 ]٤: البينة[

بل يعاديه ويرصف الناس ، ًف احلق متاما وال يتبعهَّفمن املسلم به أن هناك من يعر
  .)١(عنه، وقد بينت ذلك يف مكان آخر

  : كلمة للمميعين
) modernُمودرن (يربز نفر من املسلمني وبحسن نية حياولون أن جيعلوا اإلسالم 

كام يعرب هو ـ قبحه اهللا ـ أو يعرب غريه، حياولون تضعيف بعـض األحاديـث الـرصحية 
يسببه هلم بطرس من إحراجات ـ بزعمهم ـ وعنـد بطـرس يف كتبـه التـي ًخروجا مما 

 . ولكن قومنا ال يقرءون، يقدسها ما تستحي البغي من ذكره
!  "  #  $  %  &  '  )  ] : أقول هلؤالء املميعني مـا قـال اهللا يف كتابـه

  A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8   7  6  5  4  3  2  10  /  .  -     ,  +  *)  
  C  BZ ]وسيظل يـدفع حتـى يـردكم ، ، فهو لن يرىض باحلل الوسط]١٢٠: البقرة

يف األسـلوب ) تطـوير(عن دينكم إن استطاع؛ فهو يثني عىل ما قدم عمرو خالد مـن 
واقتباس من الكنيسة ـ بزعمه ـ ويثني عىل جـرأة هالـة رسحـان يف مناقـشة القـضايا 

 ـــــــــــــــــ
 ).هنم املألإ (: فصل،للكاتب) يكذبون عليكم (:انظر  ) ١ (
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  زكريا بطرس.. اب اللئيمالكذ )٣٨(

ويثني عىل القرآنيني الذي يتنكرون لبعض ، هالدينية يف برنامج مثل برناجمها الذي تقدم
ًوهكذا، إال أنه يطالب بام هو أبعد، وهو الردة عن الدين كلية والدخول ... األحاديث

 . ًيف املسيحية؛ ولذا ينبغي أن يستفيق قومنا ويعرفوا أن احلل الوسط ليس بحل أبدا
 

*    *    * 
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  المبحث الرابع
 في سطور ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

ُمل تعرف العرب امللك إال عىل أطراف اجلزيرة العربية، يف اليمن ويف العراق ويف * 
ا مستقال، الشام ًبل كان تابعا للدول العظمـى يومهـا، العـراق والـيمن ، ُ ومل يكن ملكً

سائدة بينهـا، وباقي اجلزيرة العربية قبائل تتعامل باألعراف الـ، للفرس والشام للروم
 .وتتقاتل فيام بينها

ِومل يكن هناك ملك متوج يف قريش وال يف غريها من القبائل التي تسكن احلجاز  * َ
ًونجد وما وييل احلجاز من الرسوات وأطراف اليمن، وإنام يسود بعض النـاس تبعـا  ٍَ َ
م لألعراف السائدة بينهم، وكانت لقريش نوع من املكانة الروحية عند العرب؛ كـوهن

 .يرشفون عىل بيت اهللا احلرام يف مكة املكرمة
ً وكانت العرب يف جمموعها عىل الوثنية، تعبد األصنام وتقيم بيوتا كالكعبـة يف *

وغري ذلـك ، أكثر من مكان تعظمها بشد الرحال إليها والطواف حوهلا والذبح عندها
 أرجـاء اجلزيـرة وكانت األصنام والبيـوت املعظمـة يف. مما كانوا يتنسكون به آلهلتهم

 .ًالعربية بل ويف كل البيوت تقريبا
وجـود يف داخـل اجلزيـرة  )١( وكان للنرصانية املوافقة للمـذهب األرثوذكـيس*

 ـــــــــــــــــ
معروف ما كان بني نصارى نجران وقيرص الروم مـن نـرصة، ويشء مـن هـذا يف قـصة وفـد   ) ١ (

  أقول هذا ألن الكذاب اللئـيم زكريـا.  يف العام التاسع من اهلجرةملسو هيلع هللا ىلصنجران الذي جاء النبي 
ا مـن اهلرطقـات التـي ًن النرصانية التي كانت يف اجلزيرة العربيـة كانـت نوعـإ :بطرس يقول

 =ا للنـرصانية احلاكمـةًضت عليها، وهي إحدى كذباته، فقد كانـت بنتـوقفت هلا الكنيسة وق
 

  في سطور ملسو هيلع هللا ىلص الرسول )٣٩(
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  يا بطرسزكر.. الكذاب اللئيم )٤٠(

ًالعربية، يف نجران حتديدا، وعىل أطراف اجلزيرة العربية يف العراق والشام، إال أهنـا مل 
خـرين وخـري خلـق اهللا يكن هلا وجود يذكر يف احلجاز ـ حيث كان سيد األولني واآل

 . أمجعني ـ وال نجد وال ما جاورمها
وكان نفر قليل من العرب يعدون عىل أصابع اليد الواحـدة قـد تركـوا عبـادة  *

األصنام وعبدوا اهللا عىل ملة إبراهيم ـ عليه السالم ـ وهم من يسمون احلنفاء، ومل يكن 
 .ً هم وقليال جدا من أحواهلمومل يسجل التاريخ غري أسامئ، هلم أي أثر يف حياة الناس

وحوهلا يف ) يثرب يومها(وكانت هيود كلها بني ظهراين العرب يف املدينة املنورة  *
َخيرب ووادي القرى وفدك، ويف اليمن، ومل تكن هيود متارس دعوة بني العرب وال بني  َ
غريهم؛ وذلك ألن الدين عند هيود مرتبط باجلنس، ووعد اهللا عندهم خاص هبم هم 

إنه منهم، يقاتلون به :  وكانوا ينتظرون نبيا خيرج من بني أظهرهم، يقولون، ال بغريهم
+  ] :  ول اهللا تعاىلـالناس، وهذا ق    *  )  (  '  &  %  $       #  "  !

  :   9  8  76  5  4  3   2  1         0  /  .  -  ,
   <  ;Z ]٨٩: البقرة[. 

َّب نصارى وهيود وعباد األصنام واألوثان أحد كل العر.. ومل يظهر يف العرب *
 ، ظهـر ملسو هيلع هللا ىلصوإنام يف آخـر أيامـه ، ملسو هيلع هللا ىلص ، وال طيلة حياته ملسو هيلع هللا ىلصادعى النبوة قبل رسول اهللا 

ًعدد من الرجال يف أحياء من العرب ادعوا النبوة؛ يف اليمن ونجد؛ ومل نقرأ هلم كتابا،  ّ
 كام كـانوا يف اجلاهليـة، ًوال عرفت هلم رشائع، ومل يتبعهم غري قومهم، واتبعوهم محية

  ـــــــــــــــــ
 ومـشهور أن عـثامن بـن احلـويرث الـذي يقـول عنـه ، النصارى يومها يف القسطنطينيةعىل=

 . نه بطريرك مكة كانت له عالقة محيمة بملك الروم األرثوذكس يومهاإ :بطرس
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  في سطور ملسو هيلع هللا ىلص الرسول )٤١(

ِوقتل هؤالء األدعياء بعد أشهر مـن دعـوهتم مل يتـبعهم غـري قـومهم، ومل تتحـرك .. ُ
بـشهادة  ملسو هيلع هللا ىلصدعوهتم خارج أرضهم، وهذه من األمارات الدالة عىل نبوة النبي حممـد 

ًكتاب النصارى؛ إذ إن األدعياء الكذبة يموتون قتال وال يكتب هلم نرص يف هذه احلياة 
 .قول كتاب النصارىكام ي

ً كانت أرشف العرب نسبا وأفضلهم فيام بينهم،  ـملسو هيلع هللا ىلصقريش ـ وهي قبيلة النبي  *
َّإن«: وبنو هاشم هم أفضل قريش، ويف احلديث َاصطفى اهللاَ ِ َ َكنانة ْ َ َ ْمن ِ ِولد ِ َ َإسـامعيل َ ِ َ ْ ِ، 

َواصطفى َ ْ ًقريشا َ ْ َ ْمن ُ َكنانة ِ َ َ َواصطفى ،ِ َ ْ ْمـن َ ٍقـريش ِ ْ َ ِبنـي ُ ِهاشـ َ ِواصـطفاين ،ٍمَ َ َ ْ ْمـن َ ِبنـي ِ َ 
ٍهاشم ِ وهم القائمون عىل ، وكانت هلم منزلة روحية عند العرب، فهم سدنة البيت. )١(»َ

، أمر احلجيج سقاية ورفادة، وكانت قريش كلها ـ بنو هاشم وغريهم ـ وثنيني مرشكني
 عليها َّويدعون أن ذلك هو احلنيفية التي كان، ويستقسمون باألزالم، يعبدون األصنام
 .إبراهيم عليه السالم

ّولد يتيام، رباه جده عبد املطلب حتى بلغ الثامنة من عمره، ثم  ملسو هيلع هللا ىلص ورسول اهللا * ً
فرتبى ، ًوكان أبو طالب فقريا ذا عيال، رباه عمه أبو طالب بعد وفاة جده عبد املطلب

 . تربية خشنة بعض اليشءملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
ً ومل يصاحب أحدا من غـري قـريش ـ ٍمل يتعامل مع أحد ملسو هيلع هللا ىلصواملالحظ أن النبي  *

ّأهل مكة حتديدا ـ لذلك حني كذبوه واهتموه بالسحر واجلنون وغري ذلك احتج عليهم  ً
 الذي الزمهم أربعني سنة وعرفوه معرفـة الـصاحب لـصاحبه ،القرآن بأنه صاحبهم

، والصديق لصديقه، فهو بني أظهرهم مل خيرج من بينهم ومل جيلس لغريهم أربعني سنة
: النجم[ Z%  &  '   )  (  *  ]  ،]٢٢: التكوير[ z  yZ  }  |  ] : ّدبروت

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٢٢١(صحيح مسلم، حديث   ) ١ (
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  يا بطرسزكر.. الكذاب اللئيم )٤٢(

٢[ ، [   Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²
   Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç     Æ  ÅÄ  ÃZ ]٤٦: سبأ[. 

بينهم بالصدق واألمانة ومكارم األخالق؛ حتى لقبـوه  ملسو هيلع هللا ىلصواشتهر رسول اهللا  *
 َيا«: ملسو هيلع هللا ىلصولذا حني جهر بالدعوة استدل بحاله عىل صدق مقاله  ؛ ملسو هيلع هللا ىلصمني بالصادق األ

ِبني ٍفالن َ َ ِبني َيا ..ُ ٍفالن َ َ ِبني َيا ..ُ ٍفالن َ َ ِبني َيا ..ُ ِعبد َ ْ ٍمنـاف َ َ ِبنـي َيـا ..َ ِعبـد َ ْ ِاملطلـب َ ِ َّ ُْ..«، 
ُفاجتمعوا َْ َ ِإليه َ ْ َ َفقال ،ِ َ ْأرأيتكم« :َ ْ َُ َ َ ْلو َ ْأخربتكم َ ُ ُ ْْ َ َّأن َ ًخيال َ ْ ُخترج َ ُ ْ َ ِ ْبـسفح َ َهـذا ِ ِاجلبـل َ َ ْأكنـتم َْ ُ ْ ُ َ 
َّمصدقي؟ ُِ ِّ ُقالوا ،»!َ َجربنا َما :َ ْ َعليك ََّ ْ َ ًكذبا َ ِ َقـال ،َ ِّفـإين« :َ ِ ٌنـذير َ ِ ْلكـم َ ُ َبـني َ ْ ْيـدي َ َ ٍعـذاب َ َ َ 

ٍشديد ِ َقال ،»َ َفقال :َ َ ُأبو َ ٍهلب َ َ َلك َ تبا :َ َأما ،َ َمجعتنا َ َ ْ َ َّإال َ َهلذا؟ ِ َ َّثم !ِ ْفنزلت َامـَق ُ ََ َ ِهذه َ ِ ُالسورة َ َ ُّ 
 [  ]  \  [  Z  Y  XZ)١(. 

Y     ] : ويف التنزيل   X  WV  U  T  S  R  Q  P   O   N  M

  a  `  _  ^]  \  [  ZZ ]١٦: يونس[.  
ِمعروفا بكتابة وال بقراءة وال بقول الشعر، وال باجللوس  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن رسول اهللا  * ً

 تكن العرب هتتم بغري الشعر، مل يكن عندهم علم بخرب األولني ومل، ملن يقرأ أو يكتب
ًمن الوثنيني أو املغضوب عليهم أو الضالني، كانت أمة أمية مل يبعث فيها نبي من قبل؛ ًِّ ّ 

,  -     ./  0  1   2  3  4  5        6    7  8  9  :  ;  >  ] : قـــال تعـــاىل
  ?  >  =Z ]وقـــال تعـــاىل، ]٣: الـــسجدة : [C  H  G  F          E          D  

   W  V  U  T  S     R  Q  P  O    N     M  L  K  J  IZ. 
 هم أهل بيته، زوجته، وأبناؤه وخدمه، ثـم صـاحبه ملسو هيلع هللا ىلصن بالنبي  ـن آمـ أول م*

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٦٦٤(صحيح مسلم   ) ١ (
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  في سطور ملسو هيلع هللا ىلص الرسول )٤٣(

 هي أول مـن آمـن بـه، ملسو هيلع هللا ىلصأبو بكر ـ ريض اهللا عنه ـ ، أي أن الدائرة القريبة من النبي 
 ؛ إذ إن أعرف النـاس بالرجـل أهـل بيتـه، فلـوال أهنـم ملسو هيلع هللا ىلصوهذه من أمارات صدقه 

 . يعرفون منه اخلري ما صدقوه
ً كذبت قريش كلها إال نفرا يسريا كانوا من بطون قريش كلها، بني زهرة، وتيم، * ً ٌ

 عيل بن أيب ...صبيني صغريين... وعبد الدار، وأمية، وخمزوم، وفردين من بني هاشم
يف ) العبيـد(طالب الذي كان يف بيته وأخيه جعفر بن أيب طالب، وكذا نفر من املـوايل 

َّورد عليه هو عمه ـ أخو أبيه ـ أبو هلب، ونزل القـرآن  ملسو هيلع هللا ىلصَّمكة، وأول من كذب النبي 
Z  Y  X  ]  \  [  ^  _  `  f  e  d  c   b  a  ] : هيـــــدده

  p  o  n  m  l  k   j  i  h  g   s  r  qZ ]٥ـ١: املسد[. 
كفرت قريش وكذبت، وعاندت واستكربت، أبت إال الكفر برهبا ورسول رهبا، 
ًوقفت بكل طريق توعد وتصد عن سبيل اهللا، ثالثة عرش عاما ورسـول اهللا صـىل اهللا  ُ
 عليه وآله وسلم يدعوهم إىل اهللا، وما استجاب له إال نفر قليـل جـدا، ال يتجـاوزون 

باهلجرة إىل املدينة املنورة، إىل قبيلتني غـري  ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهللا سبحانه وتعاىل رسوله ثم ، املائة
 . ودخل اإلسالم املدينة بالدعوة ال بالقتال، )اخلزرج(و) األوس(قريش مها 

وكرشوا  عن ، ملسو هيلع هللا ىلصويف املدينة وحوهلا كان  اليهود، ومن أول يوم مل يرحبوا  بالنبي 
بون  هنا وهناك، ويتحالفون مع عباد األصـنام أنياهبم وغدروا كعادهتم، وراحوا يكذ

ًهؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال؛ اليهود يقولـون : ويقولون هلم ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهللا 
وهددوا بالسيف والقتال وتعدوا عـىل ، ملسو هيلع هللا ىلصهذا وهم يعلمون  أنه رسول من عند اهللا 

ن ربـه حتـى احلرمات يف أسواقهم، فقاتلهم  رسول صىل اهللا عليه وآله وسلم بأمر مـ
 . أخرجهم، وأراح الناس من رشورهم
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  يا بطرسزكر.. الكذاب اللئيم )٤٤(

فلم جيلس هلم، ومل يتعلم مما يف أيدهيم من كتاب، بل أرادوا به ما أرادوه باملسيح ـ 
كتب اهللا فيه الغلبة ألوليائـه عـىل ، عليه السالم ـ وغريه من أنبياء اهللا ـ ولكنه اإلسالم

 !!أعدائه
ات يف طريـق الـدعوة إىل اهللا؛ فأرسـل باجلهاد وإزالة العقب ملسو هيلع هللا ىلصثم أمر اهللا رسوله 

الرسايا يف احلجاز ونجد والعراق والشام حتى مكن اهللا لدينه ودخل الناس يف دين اهللا 
أن يبـدءوا بالقتـال، وإنـام  ملسو هيلع هللا ىلصفلم يبدأ بالقتـال، ومل يـأمر أصـحابه وأتباعـه ، ًأفواجا

 كلمـة اهللا هـي فإن أسلموا وإال فالقتال حتى تكون، بالدعوة إىل اهللا بالتي هي أحسن
ًالعليا، ومل يقاتل قريشا وحدها، ومل يقاتل الناس من أجـل أمـواهلم وال نـسائهم وال 

بل من أجل أن يسلموا هللا رب العاملني، ويستجيبوا لنـداء الفطـرة ويرتكـوا ، أرضهم
ّالعناد واالستكبار، قاتلهم بعد أن وعظهم وبني هلم، وجعل ملن أسلم  ما للمـسلمني 

 .  املسلمني، ويعصم ماله ودمه وعرضه، ويرد له ما أخذ منهوعليه ما عىل
 كانت قضيته هي هداية الناس لدين اهللا، ال أخذ أمواهلم ونسائهم، وهذا بني جدا 

َّ ؛ فقد رد السبايا عىل هوازن حني أسـلموا، وأطلـق سـبايا بنـي ملسو هيلع هللا ىلصمن سياق غزواته 
هم امليل لإلسـالم فقـط، املصطلق حني أسلموا، وعفا عن أسارى طيء حني بدا له من

ٍوأطلق رساح ثاممة بن أثال سيد بني حنيفة بال مال وال عوض وكان يعرض املال حني 
 .رجا منه اإلسالم

وينام عىل ، يسكن يف غرفات من طني يطال سقفها الرجل بيده ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  *
 ، وكان يربط عىل بطنه احلجر واحلجرين مـن ملسو هيلع هللا ىلصاحلصري حتى يؤثر يف جنبه الرشيف 

نار، شهر وشهران  ملسو هيلع هللا ىلصشدة اجلوع، ويمر اهلالل واهلالالن وال يوقد يف بيت رسول اهللا 
طعام، كانت هذه حاله عىل الدوام، منذ بعث حتـى  ملسو هيلع هللا ىلصوال يطهى يف بيت رسول اهللا 
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  في سطور ملسو هيلع هللا ىلص الرسول )٤٥(

ا جلمع األموال وبنى القصور واختذ اجلواري واإلماء ولقىض ، توفاه اهللا، فلو كان ملكً
 .ليله مع النساء

ً، وغرفة ال جيد الساجد فيها مكانا لسجوده، كأهنـا مـرتان يف مـرت ٌوبيت من طني ُ ٌ
 .ونصف، ال تظهر فيها األنوثة، وال يسكن فيها من يشتهي النساء

 التي يسكن فيها مليئة باألطفال من أبناء نسائه من غريه ملسو هيلع هللا ىلصوكانت غرفات النبي 
 . ساءً وبأحفاده، وبيت ميلء باألطفال ليس بيتا للخلوة واملتعة بالنملسو هيلع هللا ىلص

ولو كانت الدعوة قرشية ملا قاتلته قريش وقاتلها، وملا أخرجته من بني أظهرها  *
ا للعرب كام يدعي الكذاب  ّوخرج من مكة وتركها، ولو كانت الدعوة عربية تريد ملكً

 . ملسو هيلع هللا ىلص ملا قاتلته العرب كلها وبذلت أمواهلا وأبناءها يف وجه النبي  زكريا بطرساللئيم
ّوهذه بعض أوصافه وأحواله، وليست كام زعم الكـذاب ، ملسو هيلع هللا ىلصهذا هو نبينا حممد 
 .اللئيم زكريا بطرس

َال تعجــــبن حلــــسود راح ْ َ ٍَ ُِ َ َينكرهــــا    َ ُ ُِ
ُقد تنكر العني ض ُ ِ ٍء الشمس من رمـد  وُ َِ َ ِ َ  

 

ــاذق  ــني احل ــو ع ــاهال وه ِجت ِ ُ َ ْ َ ــم ًُ ِالفه ِ َ  
ــن ســقم ــاء م ــم امل ــم طع ِوينكــر الف َ ِ ِ َِ ُ ُ َُ  

 

*   *   * 
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   اللئيمرسالمصادر األساسية التي يعتمد عليها بط )٤٧(

 


  دراسة بحثية تحليلية مختصرة

  لمصادر زكريا بطرس التي يعتمد عليها
ّيدعي زكريا بطرس أنه يستخدم املـنهج العلمـي يف البحـث، وأنـه يعتمـد عـىل 

ذا أعـرض  عليـك ـ أخـي القـارئ ـ ا مصادر إسالمية يف كل ما يتوصل إليه، وها أنـ
سالم وحول رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه مصادره التي يعتمد عليها يف أقواله حول اإل

 :ُوقد بينت ذلك حسب ما يأيت، وآله وسلم
  .المصادر األساسية التي يعتمد عليها في إثبات قضاياه :المبحث األول
  . المصادر الفرعية :المبحث الثاني
  !كيف يستدل بالكتب الصحيحة؟ :المبحث الثالث

ــا بطــرس،   :المبحــث الرابــع  ــى مــصادر زكري  وهــذا المبحــث بمثابــة  تعليــق عل
ــا       ــستدل به ــي ي ــصادره الت ــة بم ــة المتعلق ــاط المهم ــبعض النق وكــشف ، تلخــيص ل

  .لبعض أكاذيبه حول مصادره
*   *   * 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٤٨(
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   اللئيمرسالمصادر األساسية التي يعتمد عليها بط )٤٩(

 
  المبحث األول

  المصادر األساسية التي يعتمد عليها في إثبات ما يتكلم به
   :)١()Encyclopaedia of Islam (دائرة المعارف اإلسالمية: أوالً

هم املصادر التي يعتمد عليها زكريا بطرس فيام يفرتيه عىل اإلسـالم، وكـل هذه أ
إنه حني بدأ يستدل هبا أو منها صادرها املـسلمون : ٍحني يضعها أمام الشاشة، ويقول

ُإهنا حمرفة، ترى ما حقيقة هذه املوسوعة التـي يعتمـد عليهـا : من السوق وقالوا عنها
 !زكريا بطرس بشكل كبري؟

ّا مصدر إسالمي كام يدعي أنه يعتمد عىل مصادر إسالمية، وأن كل  وهل هي حق
 ! ما يقوله هو من كتب املسلمني؟

 ـ أي قبل أن يدخل زكريا بطرس إىل قناة احلياة أو قبل أن تبدأ قناة ١٩٩٨يف عام 
دائـرة املعـارف (بعنـوان ) دائرة املعـارف اإلسـالمية(احلياة بثها ـ صدر بحث حول 

للدكتور إبراهيم عـوض، ورسـالة دكتـوراه بعنـوان ) اليل وأكاذيبأض.. اإلسالمية
، )٢(للدكتور خالد بن عبد اهللا القاسم) العقيدة اإلسالمية يف دائرة املعارف اإلسالمية(

 .وصدر عن غريمها كتابات أخرى يف ذات املوضوع
ال أهنم رفضوها بعـد ، فاملسلمون يرفضوهنا قبل أن يدري هبا زكريا بطرس نفسه

 . استدل هباأن
 ـــــــــــــــــ

 .ستند إليه يف مجيع ما يأيت بهرب أهم مصدر يتتع  ) ١ (
. ، وحتـى تارخيـهـه١٤٢٢أستاذ مشارك بجامعة امللك سعود، كلية الرتبية، قسم الثقافة اإلسالمية   ) ٢ (

 .ن الدكتوراه خرجت قبل عرش سنوات من اآلن، أي قبل أن يظهر بطرس للناسإأي 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٥٠(

 يـستدل بـه     الماذا يرفض المـسلمون دائـرة المعـارف اإلسـالمية مـصدر           : والسؤال
  !على اإلسالم؟

عـن دار نـرش ) Encyclopaedia of Islam (تصدر دائـرة املعـارف اإلسـالمية
 أول طبعة منها وليست دار نرش إسالمية، وظهرت، )١() (BRILLبريلهولندية تسمى 

ثم ، ١٩٥٣ثم ظهرت نسخ خمترصة منها عام ،  بعدة لغات١٩٣٨ و١٩١٣بني عامي 
 . ٢٠٠٥ واكتملت عام ١٩٥٤بدأ العمل يف الطبعة الثانية عام 

تـاريخ اإلسـالمي أستاذ ال )٢() (Humphreys Stephenستيفن مهفريقد ذكر و
) إطـار البحـث: التـاريخ اإلسـالمي(بجامعة كاليفورنيا ـ سانتا باربـارا فــي كتابـه 

)Islamic History: A Framework for Inquiry (ما نصه : 
وهي ال تعرب ، دائرة املعارف اإلسالمية مؤلفة بالكامل من قبل باحثني أوروبيني(

وتناقض هذه املفاهيم وختتلف ،  اإلسالميةإال عن النظرة واملفهوم األورويب للحضارة
ًاختالفا كبريا عن املفاهيم التي يؤمن هبا ويتبعها املسلمون أنفسهم وما ذكـر يف هـذه ، ً

بل ، املوسوعة ال يتوافق مع التعاليم واملبادئ اإلسالمية للمراجع اإلسالمية كاألزهر
  .)يتناقض معها

ملستـرشقني النـصارى واليهـود  القائمون عىل هـذه الـدائرة هـم جمموعـة مـن ا
أرنـد جـان (املعروفني بحقدهم عىل اإلسالم واملـسلمني مثـل املستـرشق اهلولنـدي 

 ـــــــــــــــــ
، وهـذا رابـط الـصفحة التـي http://www.brill.nl  وهذا رابط دار النرش عىل اإلنرتنت  ) ١ (

 :تتكلم عن دائرة املعارف
http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&pid=7560  

 :وهذا رابط ملعرفة املزيد عنه  ) ٢ (
 http:/www.history.ucsb.edu/faculty/humphreys.htm  
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   اللئيمرسالمصادر األساسية التي يعتمد عليها بط )٥١(

ا ً وقد كان عـضو، وهو من أشد املتعصبني ضد اإلسالم،)A. J. Wensinck (فنسنك
ُبمجمع اللغة العربية بالقاهرة وفصل منه نتيجة مؤلفاته التي هامجت اإلسالم والقرآن 

 . ، وهذا املسترشق املتعصب هو املرشف عىل الطبعة األوىلملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 

لـويس ( واملستـرشق الفرنـيس ّا يف إعـداد هـذه املوسـوعة املنـرصًشارك أيـضو
 وقـد اشـتهر ، وهو رائد احلركة التبشريية يف مرص،)Louis Massignon ()نماسينيو

الكريم إلهيـامهم ميني من خالل خداعهم بتحوير آيات القرآن ُبالعمل عىل تنصري األ
 .)١(بموافقتها النرصانية

 Joseph جوزيـف شـختًوقد اشرتك أيضا كثري مـن اليهـود يف حتريرهـا مثـل 

Schacht إجنــاس جولــذهيراملستــرشق اهلولنــدي و Ignaz Goldziher املستــرشق 
، واملسترشق االيطـايل Giorgio Levi Della Vida جورجيو ليفي دال فيدااملجري و

 هـذا مـن أشـد برنارد لـويسو. سترشق األمريكي املBernard Lewis برنارد لويس
رصاع ( صــموئيل هنتجتــون صــاحب مــصطلح املنــارصين إلرسائيــل وهــو أســتاذ

 وقصد به حتمية الرصاع بني الغـرب واإلسـالم ١٩٩٠الذي أعلنه عام ) احلضارات
وكل كتبه عن اإلسالم تدعو  إىل حماربته بشتى . اد السوفيتيكعدو قادم بعد اهنيار االحت

 . الطرق
دافيد (واشرتك يف كتابة املوسوعة قساوسة وعلامء الهوت ومنرصون مثل القس 

 ـــــــــــــــــ
 يتيممون الطبقـة التـي جتهـل دينهـا، ويتحـدثون ؛ين يف كل زمانّوهو حال كل املنرص: ُقلت  ) ١ (

فريقيـا ويف نـشاط خاليـا التنـصري يف الـبالد إ حيدث هـذا يف معـسكرات التنـصري يف ،إليهم
 علمه، اللهـم ّن إال مع من قل جتد أهنم ال يتحاورو؛اإلسالمية، وحيدث عىل مستوى منظرهيم

 . ثم يتوارونً قليالنرجوا فيخرجوُأن حي
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٥٢(

ا بالكنيــسة   وكــان قــس)David Samuel Margoliouth ()ثصــموئيل مرجليــو
 وكذلك عامل الالهـوت واملستـرشق ، وعرف عنه التعصب ضد اإلسالم،اإلنجليزية

 وقد عمل بالتنصري يف بريوت وعرف عنه احلقد ،Henry Lammans )سهنري المن(
 وكتاباتـه ،J. H. Kramers )زكريمـر. ج( وكذلك املستـرشق ،الشديد عىل اإلسالم
 وهـو ،Duncan Black Macdonald )ددانكن بالك ماكدونلـ( و،تركز عىل التنصري

 اته حـولـركز مؤلفــ وتتـ،ى اإلسـالمـد علـده الشديـرف بحقـريكي عـ أمّرصـمن
 )يـإدويـن كالفرلـ( و،رضـهذا الغــا لـًا متخصـصً وانشأ معهـد،ري املسلمنيـتنص

Edwin Calverley،اإلسالمي  رأس حترير جملة العامل، أمريكي متعصبّ وهو منرص 
 .التنصريية والتي هتتم بتنصري املسلمني

التـي يـستدل هبـا ) دائرة املعارف اإلسـالمية(هذه فقط جمرد أمثلة للقائمني عىل 
 .1ُّزكريا بطرس، وكل من أراد أن هياجم اإلسالم يف الرشق والغرب

 ف الدائرة وال الدار التي تقوم عـىلِّولذلك جتد زكريا بطرس ال يذكر مؤل: أقول
نرشها كام يفعل مع بعض املصادر األخرى التي جيلبها، يكتفي فقط باسمها، وهذا من 

 .كذبه وتدليسه عىل املشاهدين
  :م١٩٨٣ من جامعة برمنجهام بإنجلترا، )٢(رسالة ماجستير عن بحيرا الراهب: ثانيا

اعتمد زكريا بطرس عىل هذه الرسالة يف إحدى قضاياه الكربى وهي القول بـأن 
 ـــــــــــــــــ

هذه هي املوسوعة التي يتكلم عنها زكريا بطرس، وهناك أعامل أخرى مـشاهبة هلـا، مل أتكلـم    )١(
 .  كونه مل يستدل منها؛عنها

 يف املوقـع اخلـاص  من برنامج يف الصميم كام هو الرتتيـبة والرابعة عرشةاحللقة الثالثة عرش  ) ٢ (
 .بزكريا بطرس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

 

   اللئيمرسالمصادر األساسية التي يعتمد عليها بط )٥٣(

ا، أو أن بحريا الراهب ًا كبريًتتلمذ عىل يد بحريا الراهب، أو تأثر به تأثر ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول ا
وعلمه كل يشء حتى القرآن، وسآيت عىل هذا الكـالم إن  ملسو هيلع هللا ىلصهو الذي خطط لنبي اهللا 

شاء اهللا تعاىل حني مناقشة مصدر الوحي عند زكريا بطرس ومن قـال بقولـه أو قـال 
أن هذه الرسالة نرصانية، قام هبا أحد الطلبة النصارى بقوهلم، وما يعنيني هنا، هو بيان 

واعتمد يف بحثه عىل مصادر نرصانية، فالباب الثالث من هذه الرسالة عىل حسب مـا 
ا ًوفقـ(، ال حـظ )ا للـرتاث املـسيحيًلقاء بحريا وحممد وفقـ: (نقله زكريا بطرس هو

 لقـصة بحـريا »هـويتال«تقييم تارخيي ثيولـوجي (:  والباب الرابع،)للرتاث املسيحي
 .)الراهب

 . )تقييم نرصاين للرسالة(.. )كاتب نرصاين(.. )مصادر نرصانية(: فالحظ
َوحني تعرض صاحب الرسالة للمصادر اإلسالمية ذكر أهنا  َّ َ  مل  ـأي املصادر اإلسالمية ـَ

عـرف  األوىل يف سن الثانية عرش من عمره، وقد ت:)١(إال مرتني ملسو هيلع هللا ىلص التقى النبي اتذكر أن بحري
ا عـىل هـذا سـوى االسـتهزاء   من خاتم النبوة، وما وجد اللئيم زكريـا بطـرس رداعليه بحري

 ، واملـرة الثانيـة بـني ملسو هيلع هللا ىلصيف كتفـه ) ْومحـة(والسخرية واالدعاء بأن خاتم النبوة كان عبارة عن 
 هذا رسول : بل أشار إليه وقال، ، ومل يكلمه بحرياملسو هيلع هللا ىلصمسة والعرشين من عمره االعرشين واخل

 ومن مل ، فمن أطاعه نجا، العاملني الذي سوف يرسله اهللا بالسيف املسلول والقتال الشديدرب
  ).هذا عىل حد قول الرسالة عىل لسان بطرس( .يطعه هلك

فالرسالة التي قام هبا هذا الطالب النـرصاين يف جامعـة نـرصانية وحتـت إرشاف 
 أي ،بيشء ملسو هيلع هللا ىلصلثانية تكلم للنبي  يف املرة األوىل أو ااأساتذة نصارى ال تتكلم بأن بحري
 ـــــــــــــــــ

 .١٠/ دةيف الصميم احللقة اخلامسة عرش  ) ١ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٥٤(

َّوأقر له  ملسو هيلع هللا ىلص عىل الرسول اَّن اللقاء األول كان دقائق تعرف فيها بحريإ :بل تقول، يشء
 ال من طرف النبي اٍا من سطر واحد ومن طرف بحريًبالنبوة، وأن الثاين كان فقط كالم

ُّ وغري ذلك مما يردد كله مـن كـالم النـصارى الـذي لـيس لـه مـصدر يف كتـب .ملسو هيلع هللا ىلص
 .)١(هذا باعرتافهم هم.. ملسلمنيا

 ولو اجلس لبحري ملسو هيلع هللا ىلصاعرتفوا بأنه ال يوجد يف كتب املسلمني أن رسول اهللا : أقول
 !من أين هلم كل هذا الكالم؟ف، ساعة واحدة، وال أنه التقاه وتكلم إليه

 . هذه هي احلقيقة تظهر عىل ألسنتهم. .إهنم يتكلمون من عند أنفسهم
 هـذا فقـط مـا أردت ، وال نلتـزم بـه، ال نعرفه،هم هم من مصادر،إنه قوهلم هم

فقط أردت أن ألقي الضوء عىل مـصدر ..  الراهبااإلشارة إليه بخصوص قصة بحري
ما يردده زكريا بطرس يف هذه القصة عىل لسانه هو، وأنه ليس من مصادر إسالمية كام 

 . عيّيد
تعلق هبذا األمر، وهو أن يبقى أن أشري إىل يشء تتكلم به املصادر اإلسالمية فيام ي

 مـن ةمل خيرج من مكة قط إال مرتني، األوىل وهو غالم صغري يف الثانية عرش ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 ؛ الراهب، وعاد من الطريق، ومل خيالط غري قـريشاعمره، وهي التي التقى فيها بحري

 ومل ،فقد كان بينهم وحني عاد مع أحدهم، والثانية وهو يف الرابعة والعرشين من عمره
 عـن أن يكونـا ًالتقى بحريى الراهـب فـضال ملسو هيلع هللا ىلصتتكلم املصادر اإلسالمية بأن النبي 

ا من صومعة ًيف ظل شجرة قريب ملسو هيلع هللا ىلصنزل رسول اهللا (التقيا وتكلام وتدارسا، وإنام فقط 
 من هذا الرجل الذي نزل حتت : فاطلع الراهب إىل ميرسة فقال له،راهب من الرهبان

 ـــــــــــــــــ
 . وأكد عىل املعنى يف بداية احللقة التي بعدها،٨/ يف الصميم دةاحللقة احلادية عرش  ) ١ (
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   اللئيمرسالمصادر األساسية التي يعتمد عليها بط )٥٥(

 : فقال له الراهـب؛رجل من قريش من أهل احلرم هذا : قال له ميرسة!هذه الشجرة؟
هذا قول ابن هشام، والـسهييل يف الـروض . )١()ما نزل حتت هذه الشجرة قط إال نبي

ُاألنف يزيد عىل هذا بأن الراهب مل يكن بحري   .)٢( آخراًراهبكان  وإنام اُ

 مخطوطـــة ســـريانية مـــن جامعـــة مانشـــستر ببريطانيـــا للبروفيـــسور      : ثالثًـــا
Richard Gottheil : 

ُا عىل هذه الوثيقة هو غالف كتاب كتـب عليـه ًكل ما عرضه زكريا بطرس برهان
  حني التقـى النبـيابحريلراهب َواسم من تبناها، ويف هذه الوثيقة أن ا) الوثيقة(اسم 
  ـ يف برصى الشام عىل طريق القوافلاكان اللقاء يف دير الراهب بحريوـ يف املرتني  ملسو هيلع هللا ىلص

نه استشف به عالمات النبوة فانتقل إ : فبدأ يعلمه بقوله،تهّضال ملسو هيلع هللا ىلصوجد يف النبي حممد 
 . والقس ورقة كذلك إىل مكة وتابع تعليمه،

سأناقش هذا اهلراء بعد ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ وأنا أتكلم عن مصدر الوحي ، ولكن 
 من جامعة نرصانية، ال يعتمد.. مصدر نرصاين.. فقط أريد أن أثبت أهنا وثيقة نرصانية

 وأن الكالم الـذي هبـا ينـاقض الكـالم الـذي ذكـره ،عىل املصادر اإلسالمية يف يشء
ن صاحب رسالة املاجستري يؤكـد أن إ إذ  ـاملصدر السابقـ صاحب رسالة املاجستري 

 هـذا ـ ا مل يستغرق دقـائق ًا عابرً وإنام كان حوار،يف اللقاءين ملسو هيلع هللا ىلص مل يتكلم للنبي ابحري
أم صاحب ) قةّاملوث( صاحب رسالة املاجستري !؟ام نصدق فال ندري أهي ـعىل حد قوله

 !ا؟ًالوثيقة التي ال نعلم هلا مصدر

 ـــــــــــــــــ
 .سرية ابن هشام  ) ١ (
، وليس لـه اا ومنكر متنًً الراهب معضل سندا وحديث بحري، هذا.)١/٣٢٣(ف ُنالروض األ   )٢ (

 .ذكر يف كتب احلديث، وإنام كتب السرية، وال حيتج بام يف السرية حتى يشهد له أهل احلديث
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٥٦(

َ تكلم مـن كتبهـا مـن أم ،وعىل كل حال فهذا من قول النصارى ومن مصادرهم
فأنا أدلل عىل أن مصادره التـي يـتكلم منهـا نـرصانية . .يكفيني هذا هنا اآلن. .رأسه

 . عيّوليست إسالمية كام يد
  : )١(شعراء النصرانية: بعارا

حامـل الكـامريا أن يـصوره من  عدة مرات طلبا و وهذا الكتاب ركز عليه جد
ا من آيات ًنقل كثري ملسو هيلع هللا ىلصللجمهور، وهو أحد مصادره األساسية يف القول بأن الرسول 

عي أهنم كانوا يدينون بالنرصانية من أمثال أميـة ّالقرآن من شعراء اجلاهلية، الذين يد
 . الصلت وورقة بن نوفل وامرئ القيس وغريهمبن أيب 

وكتاب شعراء النرصانية كتاب شهري لواحد من أشـهر احلاقـدين عـىل اإلسـالم 
رزق اهللا بـن :  هـوً واسـمه كـامال،)لويس شـيخو اليـسوعي(واملسلمني وهو القس 

 بـالعراق م١٨٥٩عـام  ولـد، يوسف بن عبد املسيح بن يعقوب بن شيخو اليـسوعي
 .يف بريوتم ١٩٢٧وتوىف يف 

مل يكـن تعـصبه و (:يقول صاحب رواد النهضة احلديثة عن لويس هذا مـا نـصه
 ما جعل أبناء ملته ؛ا بهًا جماهرًا عنيفًا عاليًا، بل كان تعصبً وال مستورًلنرصانيته معتدال

  .)٢()يلومونه عىل ذلك ويعدونه من أخطائه
ا بذلك كل من ًخمالفارى، ومن آثار تعصبه أنه جعل مجهور الشعراء اجلاهليني نص

 .كتب عن شعراء اجلاهلية بل عن اجلاهلية التي سبقت اإلسالم

 ـــــــــــــــــ
 .١٦/ احللقة العارشة د،يف الصميم  ) ١ (
 .٢٢٦صرواد النهضة احلديثة   ) ٢ (
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   اللئيمرسالمصادر األساسية التي يعتمد عليها بط )٥٧(

ِا من ابن ملتـه لـويس شـيخو الـذي يـستدل بـه ًا أو ساخرً متعجبوقال مارون عبود َِّ
سمعنا بكتاب شعراء النرصانية فاستقدمناه، فإذا هو هلذا العالمـة اجلليـل : (بطرس اللئيم

 قد خرجوا من حتت سن قلمه ني من عرفناهم من شعراء جاهلي وإذا كل،)لويس شيخو(
  .)١() كان التعميد باملاء فإذا به قد صار باحلرب،نصارى

ومن مالمح تعصب شيخو أنه حني كتب تاريخ اآلداب العربية جعل يربز أدبـاء 
 وكأهنم غري موجودين اللهم إال ،ا من مشاهري األدب املسلمنيً ومل يذكر أحدالنصارى

 .)٢(ر اليسريزالن
 :)٣()قس ونبي(أبو موسى الحريري وكتاب : خامسا

بـان إ عاتقـه خـذ عـىلأ ىذف قـي جوزىدعُيوهذا كتاب نرصاين لقس نرصاين، 
 اإلسـالم طائفتـه حـول راءآوفكـار املستـرشقني أن يوصـل أ ة اللبنانيةهلياحلرب األ

 ،) املعجـزاتعـامل( و،)ةنبـي الرمحـ(و ،)قـس ونبـي(:   هيأربعهواملسلمني يف كتب 
 . وما زال هذا القس عىل قيد احلياة حتى اليوم . )عريب هو؟أ(و

وأنه هو  ،ملسو هيلع هللا ىلصَّاعتمد بطرس عليه يف القول بأن ورقة بن نوفل هو الذي علم النبي 
وزوجتـه الـسيدة خدجيـة  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي فإعىل النرصانية، وبالتايل  ملسو هيلع هللا ىلصالذي زوج النبي 

 ـــــــــــــــــ
 .٢٢٥صرواد النهضة احلديثة   ) ١ (
اد املزيـد يراجـع موقـع بـاب ، ومـن أر)١/٢٣(تاريخ األدب العريب للـدكتور عمـر فـروخ   ) ٢ (

 .)http://www.bab.com: (للدكتور عبد املحسن العسكر
، ويستدل به عـىل أن ١٠/ من برنامج يف الصميم دة عىل الشاشة يف احللقة الثامنة عرشهعرض  ) ٣ (

 قـس : عـن موسـى احلريـريًيقول نقـال، رصانية عىل يد ورقة بن نوفلالرسول تزوج عىل الن
 !نرصاين يبارك الزواج فعىل أي دين يكون الزوجان؟
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٥٨(

 !! كانا عىل النرصانية ريض اهللا عنها
ِّام ترى فإن كاتب الكتاب قس نرصاين عىل ملة زكريا بطـرس، ومـدلس مثلـه وك ُ ِ

 .ا خيتفي وراء اسم مستعار يبدو وكأنه إسالميًمتام
 إال مرة ىومل يستشهد زكريا بطرس بام كتبت يد أيب موسى احلريري أو جوزيف قذ

 أهم واحدة وعىل عجالة، وأحسب أنه تعجل يف االستدالل به، وقد قدمته كواحد من
 .مصادره ألمر آخر أذكره حلرضاتكم بعد قليل إن شاء اهللا تعاىل

أبو موسى (ًاملتسمي خداعا بـ ) جوزيف قذى(عىل أنه ينبغي هنا لفت النظر إىل أن 
ال خيرج قيد أنملة عام كتبـه مـن قبـل القـس الكـاثوليكي األرشـمندريت ) احلريري

وبطرس ، )القرآن دعوة نرصانية (وكتابه) دروس قرآنية(يف كتبه ) يوسف درة احلداد(
 !1عىل أهنا من املصادر اإلسالمية) دروس قرآنية(اللئيم  ينقل عن 

 ):األسطورة في التراث(و) اإلسالميات(سيد القِمني وكتاباه : سادسا
نه من أفضل من حلل فرتة البعثة األوىل إ : ويقول،)سيد القمني(يمتدح شخص 

 .)٢(ا باقتناء كتبهًيويص كثريوفرتة اجلاهلية، و ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهللا 
  !فمن هو سيد القمني؟

القواعــد (أفرزتـه ) إفـراز(كاتـب مـرصي ماركــيس، يعتقـد أن اإلسـالم جمــرد 
 وكل جهده يف إثبات أن الرسالة ،ا من عند اهللاًيعني هبا اجلاهلية، وليس وحي) املاضوية

 . رشية هاشميةا لبعض املفاهيم الرامية إلقامة دولة عربية قًالنبوية كانت تطور
 ـــــــــــــــــ

كسل القساوسة ـ أبـو موسـى (  يف منتديات اجلامع اإلسالمي بعنوان ً نرش أحد األفاضل مقاال)١(
 .فيه مزيد بيان ملن شاء أن يستزيد) اًاحلرير نموذج

 . يم احللقة الرابعة واحللقة اخلامسة واحللقة التاسعةيف الصم  ) ٢ (
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   اللئيمرسالمصادر األساسية التي يعتمد عليها بط )٥٩(

ا مـن ُّوقارورة الزجاج اهلشة حني يرمي هبا قوي عىل حجـر أملـس أشـد متاسـكً
حجج القمني وأمثاله، وسنضعه إن شاء اهللا تعاىل بجوار بطرس ومن قال بقوهلم ونرد 

 . ا بعد ذلك إن شاء اهللا تعاىلًعليهم مجيع
 ًد حيمـل اسـامواملراد بيانه هنا أن هذا هو الذي يستدل بـه زكريـا بطـرس، واحـ

 .ا من عند اهللاًا وال بالقرآن كتابً نبيملسو هيلع هللا ىلصا وال يؤمن برسول اهللا ًإسالمي
ــابعا ــل عبــد الكــريم وكتابــاه    : س ــاة الــصادق     (خلي ــرة التكــوين فــي حي فت

  :)٢()الجذور التاريخية للشريعة اإلسالمية(و )١()األمين

ا ً، ويؤكد مرارا، ويلقبه بالشيخ خليل عبد الكريمًوهو يثني عىل هذا الكاتب جد
 . عىل أنه شيخ من األزهر الرشيف
 ،يساري، هو فقط الذي يطلق عىل نفسه لقب شيخ.. وخليل عبد الكريم ماركيس

ً مل يأت بجديد، فكتابه الذي يستدل به زكريا بطرس كثريٌّلصهو و ا عبارة عن نـسخة ِ
) ذىأبـو موسـى احلريـري أو جوزيـف قـ(مشوهة من كتاب القس اللبناين املاروين 

 قبيحـة  ـ عمن رسق منـه أفكـارهً نقالـ، وحججه التي ساقها )قس ونبي(املوسوم بـ
كسيحة ال يقبلها الدون من الناس، وسنأيت هبا يف حينها ونعرضـها عـىل حـرضاتكم، 

 .اًلرتوا كيف قبحها وسوء حاهلا، فصرب
ــل  ) جوزيــف قــذى(لمــاذا قــدمت أبــا موســى الحريــري   علــى ســيد القمنــي وخلي

  : ألمور ثالثة )٣(!يم؟عبد الكر

وسيد القمني مأخوذة بأم   أن ذات األفكار التي تكلم هبا خليل عبد الكريم:األول
 ـــــــــــــــــ

 .ا، وكان يعرضه عىل الشاشة من وقت آلخرًاستدل هبذا الكتاب كثري  ) ١ (
 .٢/ د)الشعائر الدينية يف اإلسالم وأثرها يف اجلاهلية(يف الصميم احللقة التاسعة   ) ٢ (
 .هدي مصطفىمل ،)موسى احلريريبني خليل عبد الكريم وأبو  (:إلجابة أوسع انظر  ) ٣ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٦٠(

، فـالكالم )جوزيف قـذى( أو )أبو موسى احلريري(عينها من كتابات القس اللبناين 
ّرس مرده للنصارى وإن بدا علــكله الذي يستدل به بط نتـسبني ـى لـسان بعـض املـَ

 . للملة
صدرت حتت جمموعـة ) أبو موسى احلريري(أن الكتب التي محلت اسم : الثـاني 

، وبقليل من التدبر يمكن القول بأن مؤلف هذه الكتب ليس )احلقيقة الصعبة(بعنوان 
ِّا وإنام فريق من الباحثني املتمكنني، ومن تتبع مساحة انتشار الكتب وغض ًا واحدًفرد ِ

د تـرسيب األفكـار للـصوص الكلمـة  بـل وتعمـ،الطرف عن رسقة ما هبا من أفكار
 يعلـم أن هنـاك ، أو التمويه باسم إسالمي،وتعمد إخفاء من قاموا هبا حني صدروها

من يريد أن يضل الناس، وأن يسمم أفكار الباحثني وخاصة الكساىل السارقني والتبع 
 . املنهزمني

ر زكريا بطرس يف االستدالل بخليل عبد الكريم، وتكراره :الثالـث  ُ مكْ بـأن هـذا َ
ووضـعوا ) احلقيقة الـصعبة( شيخ وأزهري، وكذا بسيد القمني، ومن قبله من ألفوا 

 فالقوم أفلسوا ومل يعد عندهم حيلة سوى الكذب والتدليس عىل ؛ إسالميةًعليها أسامء
 .الناس الذين يثقون يف كل من تكلم وال يرجعون للمصادر األساسية

 
*    *    * 
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  المصادر غير األساسية التي يعتمد عليها )٦١(

  
  المبحث الثاني

  المصادر غير األساسية
 ):نحو آفاق أوسع(وكتابها ) م١٩٨٩ -م ١٩١٣(أبكار السقاف : أوالً *

ِّينقل عنها بعضا مما تكلم به عن عبد املطلب بن هاشم جد النبـي صـىل اهللا عليـه  ً
م، وحدثت ضجة كبرية حـول الكتـاب ١٩٤٥وكتاهبا هذا صدر عام . )١(وآله وسلم

َّال حظ أن الكتاب تم مصادرته يف فـرتة مل تكـن . )٣(م١٩٤٦عام  )٢(انتهت بمصادرته
ّظهرت فيها ما يسموهنا باألصولية اإلسالمية، ومل يكن ظهر فيها  الكذاب اللئيم زكريا 

  .بطرس نفسه
ِّومن كذب زكريا بطرس أنه يذكر املشاهد والسامع له ـ كل حني ـ بأن املـسلمني  ُ

دائـرة (و منها، ومن ضمنها كتاب أبكار الـسقاف ويصادرون الكتب التي يستشهد ه
، وهذا من كذبه، فهذه الكتب صودرت قبـل أن نعـرف بطـرس )املعارف اإلسالمية

 .الكذاب بنصف قرن أو يزيد من الزمن
وال ) م١٩٨٩م ـ ١٩١٣(عارصين ومـن املعمـرين ـن املــمـ) أبكار السقاف(و

بة القـصور وزوجـة ـت ربيـحـسناواـدى الـها إحــوى أنــاريخ سـها التـيعرف عن
اهلا حـني التقاهـا يف إحـدى املكتبـات ـقاد أعجب بجمـرياء، وأن العـراء واألثـاألم

ًالعامة وزارها يف بيتها وزارته يف ناديه، وقد أجهد نفسه من ترجم هلا ليكتب شيئا عنها 
ُفلم جيد سوى التعجب من أن هتمل هذه احلسناء بنت األثرياء، ثـم يقولـون مفكـرة 

 ـــــــــــــــــ
 .١٧د) هاشم (ةيف الصميم احللقة الرابعة عرش  ) ١ (
 .، وهلا ترمجة يف نادي األدب الفكريsaggaf.net  سقاف نت:انظر  ) ٢( 

 .www.adabwafan.com  موقع أدب وفن:انظر  ) ٣ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٦٢(

 . إلخ.. .اتبة وعاملةوك
م وكـان ١٩٤٥يف عـام ) نحـو آفـاق أوسـع(وهذا حاهلا فقد صدر كتاهبا : أقول

ًعمرها اثنني وثالثني عاما والكتاب موسوعة ضخمة يف أربع جملدات ويشبه التحقيق 
 !!ُالكبري الذي مل تسبق إليه

وطلقـت أو ،  كيف أخرجته هذه الصبية اجلميلة وكانت قد تزوجت أو خطبـت
ًثم مل ختـرج بعـده عمـال يف !.. ، ثم تزوجت ومات زوجها؟)برقة(من أمري  فصلتان ُ

 . ّنفس قيمته مع أهنا عمرت وتفرغت بعد ذلك
وإذا وضعنا يف احلسبان أن هذه الفرتة كان النصارى مشغولني فيها بإعادة قـراءة  

 ، وهـي ذات)مسلمني(التاريخ اإلسالمي من جديد، وإظهار ذلك للناس عىل لسان 
أال يدل كـل ذلـك عـىل أن هـذه ) دائرة املعارف اإلسالمية(الفرتة التي خرجت فيها 

ُالفتاة كتب هلا أو أعدت هلا األفكار واملفاهيم وهي صاغتها؟  ُ 
جمرد تساؤل، ال أجد صعوبة يف اإلجابة عليه باإلثبات، وإن حلف غريي فيقيني  

 . أنه حينث
ً لـك أن كثـريا مـن األفكـار التـي وحتى تستيقن أنت أخي القارئ من قويل أبني

املوجودون يف الدوائر احلكومية يف ) املسترشقون(راجت يف تلك الفرتة كان النصارى 
مرص وتركيا والشام كانوا هم مصدرها، وكانت الصالونات هي مصدر ترسيب هـذه 

، وهي فكرة أملانية، إذ يعتقـد )العبقريات(األفكار، وأشهر مثال يرضب عىل ذلك هو 
، تلقـف الفكـرة العقـاد، وراح يف )١(ملان أن العباقرة هم الـذين يـصنعون التـاريخاأل

ِصمت وجد عجيـب يقـرأ التـاريخ بعـني األملـان وخـرج علينـا بسلـسلته الـشهرية  ٍ

 ـــــــــــــــــ
 .١٧د) هاشم (ةيف الصميم احللقة الرابعة عرش  ) ١ (
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  المصادر غير األساسية التي يعتمد عليها )٦٣(

َمن يبحثون . أصحاب العقول اخلاوية واملنابر العالية.. ، وردد املنهزمون)العبقريات(
فكانـت . هم الصحفية أو خطـبهم الدوريـةعن أي جديد يكلمون به الناس يف زوايا

َكتب اجلميع عن خالـد بـن . بلهجة أهل مرص) التقليعة(أو ) باملوضة(أشبه ما تكون  َ َ
 .)١()العبقرية(الوليد ريض اهللا عنه وعن اجليل األول بمنظور 

جيل ) ًأو مرتمجا ألقوال(ًوكذا طه حسني كتب ما كتب حول السرية متأثرا بأقوال 
 ).حياة حممد(وإميل درمنجم يف كتابه  )٢()عىل هامش الكتب القديمة(ابه لوميرت يف كت

 وكانت موضة أخرى بدأت عىل يد النصارى هتـدف إىل إعـادة قـراءة اجلاهليـة 
ٌالعربية قبل اإلسالم من جديد، للقول بأن اإلسالم إفراز للجاهلية أو نوع من التطور  َ

ًالعربية، وال مانع أبدا أن يكونوا قد رسبوا الطبيعي لبعض املفاهيم السائدة يف اجلزيرة 
انع أن يكـون مـنهم أبكـار املفاهيم األساسية إىل بعـض أصـحاب األقـالم، ومـا املـ

 !السقاف؟

 ـــــــــــــــــ
 خطأ ألنه ال خالد وال أبو بكر وال عمر بل وال احلبيـب) العبقريات( التاريخ بمنظور ودراسة  ) ١ (

 هم الذين صـنعوا التـاريخ اإلسـالمي، وإنـام العقيـدة هـي التـي تـصوغ ملسو هيلع هللا ىلصبأيب هو وأمي  
 ثم هؤالء بعد أن تغـريهم العقيـدة يغـريون بـأمر رهبـم واقـع. اًالشخصية فتغري تركيبتها متام

ً خالدا وعمرا وأبا بكر هم الذين كونوا الدولة ومكنوا للملة، جيعلالناس، والقول بأن الناس  ً
وهـذا يـرصفهم عـن العـودة . يبحثون عن خالد جديد، وعمر جديـد وأيب بكـر مـن جديـد

أال تبـت . وأحسب أن هذا ما كان يرمي إليه من رمى باألملان بني أظهرنـا يف مـرص. للتوحيد
ـ إن شئت ـ  أثر العقيدة يف بناء الشخصية ـ خالد بن الوليد انظر للكاتب . ويدا من واله. يداه

 من الوكة وغريهألبالصفحة اخلاصة بموقع صيد الفوائد، وطريق اإلسالم وا) مقال(ا ًنموذج
 . املواقع

لتكون نتيجـة املعادلـة أن الـسرية مـن )  هامش السريةعىل(فكتب طه حسني جماراة للعنوان    ) ٢ (
 .ر إليهاالكتب القديمة املشا
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٦٤(

  :دانا جالل: ثانيا

 .كاتب كردي شيوعيوهو 

  :)١(مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد: ثالثًا

منحة للدراسة اجلامعية كاتب مشهور تربى يف املدارس اإلنجيلية ومنحته أمريكا 
 .تفرع بعدها ملهامجة اإلسالم

 :)٢(على هامش السيرة لطه حسين: رابعا
وهو من الكتب التي اشتد النكري عليها حتـى مـن املحـسوبني عـىل التنـويريني، 

 . )٣(كمحمد حسني هيكل وهو صديق لطه حسني
 :) ٤(صالح الدين محسن ومقاالته في الحوار المتمدن: خامسا

 الدين حمسن كاتب مرصي معارص يصف القرآن بأنه كتـاب جهـل وأن وصالح
 .اإلسالم هو سبب ختلف األمة

 :) ٦(ومجدي البسيوني وخالد منتصر) ٥(عبد الفتاح عساكر: سادسا
 .ًومن ينكر السنة ال نعرف له إسالما. وهم من منكري السنة النبوية
 ـــــــــــــــــ

تم عرضه عـىل الـشاشة يف الدقيقـة ) التي يتكلم فيها عن هاشم( احللقة اخلامسة ،يف الصميم  ) ١ (
 .التاسعة

 .٣٥: ٨/ تم عرضه عىل الشاشة دة احللقة الثامنة عرش،يف الصميم  ) ٢ (
َّدراسـات يف الـسرية النَّبويـة ملحمـد رسور بـن نـايف زيـن العابـ ـ إن شئت ـ راجع  ) ٣ ( َ دين ص ِّ

)٢٣٨-٢٢٨.( 
ا وهو يـتكلم عـن صـالح الـدين حمـسن فقـد أورد بعـض ًا رصحيً وكذب كذب،٤٩بنديكت   ) ٤( 

 .حد قراء صالح حمسنأاألشياء عىل لسانه وهي عىل لسان 
 .يرد ذكره مع الكالم عىل حديث عن رضاع الكبري  ) ٥ (
) ٧٨(املعاهد األزهرية يف احللقـة استشهد بكالمهم عن بعض ما ورد يف املقررات الفقهية يف    )٦ (

 .من برنامج أسئلة عن اإليامن
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  المصادر غير األساسية التي يعتمد عليها )٦٥(

ئلة عن اإليامن أثنى رصاحـة ويف مقدمة احللقة الثامنة بعد السبعني من برنامج أس
ّعىل عدد ممن يسميهم املستنريين من علامء األمة وعد منهم سيد القمني، حممد سـعيد 
العشاموي، خالد منترص، ونرص حامد، ونـوال الـسعداوي، وأمحـد منـصور، وفـؤاد 
فوده، وعيل عبد الرازق، وطه حسني، ويوسف إدريـس، ونجيـب حمفـوظ، وتوفيـق 

  .)١(احلكيم
.. منكرون للرسالة... ى أخي القارئ هؤالء هم الذين يستشهد بكالمهموكام تر

 . علامنيون متنكرون جلل الرشيعة أو مبتدعة يف أصل الدين.. منكرون للسنة

 :) ٢(ي الدين بن عربييالفتوحات المكية لمح: سابعا

أمجع علامء السلف واخللف من املنتسبني ألهل السنة عىل ذم ابن عريب ومجهورهم 
تنبيه الغبي إىل كفر ابن (: سامهأ اً البقاعي كتابالدينألف اإلمام برهان عىل تكفريه، وقد 

اإلمـام الـشوكاين يف كتابـه  وكذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كفـر ابـن عـريب، و،)عريب
 وأورد فيـه تكفـري العـز بـن عبـد ،) لعالئق أرباب االحتـادالصوارم احلداد القاطعة(

 : ومن أقوال ابن عريب. السالم البن عريب
 

 ي كنيسةـب فـا اهللا إال راهـوما الكلب واخلنزير إال إهلنا                وم
 .وأمر ابن عريب مشهور ال حيتاج لتعريف

 .)١(الملل والنحل ألبي القاسم الشهرستاني: ثامنا

 ـــــــــــــــــ
 .من برنامج أسئلة عن اإليامن) ٧٨(مقدمة احللقة   ) ١ (
، وتكـرر ذلـك يف ٩/ دتـم عرضـه) التي يتكلم فيها عن هاشـم(يف الصميم احللقة اخلامسة   ) ٢ (

 .  وما بعدها١٣/برنامج أسئلة عن اإليامن احللقة الثالثة د
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٦٦(

الشيعي الرافضي نور الدين الطبرسي صـاحب كتـاب فـصل الخطـاب فـي       : اتاسع
 .)٢()يستدل به على تحريف القرآن(تحريف كتاب رب األرباب 

  .)٣(األنوار النعمانية لنعمة اهللا الجزائري: عاشرا
  .)٤(المصاحف لإلمام السجستاني: حادي عشر
طهــار للرافــضي البــاقر بحــار األنــوار الجــامع لــدرر أخبــار األئمــة األ: ثــاني عــشر

  .)٥(المجلسي

واملراجع األخرية لعلامء شيعة، واستدالل زكريا بطرس بقوهلم يف القول بتحريف 
القرآن كمن يستدل عىل فساد اإلسالم بقول اهلندوس أو أي ملة أخرى، فمعلـوم أن 
ًالشيعة ال يؤخذ بقوهلم يف االحتجاج عىل القرآن، ومعلوم أيضا أن ليس كـل الـشيعة 

 .قولون بتحريف القرآني
*   *   * 

  
   

  ـــــــــــــــــ
 وينقل عنه أنه كان يامرس يف احلج طقس عجيـب وهـو ٢١: ٦تم عرضه يف احللقة التاسعة د   ) ١ (

 .االحتكاك باحلجر األسود
 .٤/ دة احللقة التاسعة عرش،يف الصميم   )٢ (
  . يستدل به عىل حتريف القرآن وهو شيعي١١، ٥/ دة احللقة التاسعة عرش،يف الصميم   )٣ (
 .٨/ دةة التاسعة عرش احللق،يف الصميم   )٤ (
 .يستدل به عىل حتريف القرآن وهو إمام شيعي١٣/ دة احللقة التاسعة عرش،يف الصميم  ) ٥ (
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  !كيف يستدل بطرس بالمصادر اإلسالمية الصحيحة؟ )٦٧(

  
  المبحث الثالث

  !كيف يستدل زكريا بطرس بالمصادر الصحيحة؟
يستدل زكريا بطرس ببعض املصادر اإلسالمية الصحيحة مثـل القـرآن الكـريم 
وكتب السنة الصحيحة مثل البخـاري ومـسلم ومـسند أمحـد وكتـب التفـسري مثـل 

ويتكلم رصاحة بأن هذا قـول البخـاري . القرطبي وغري ذلك من املصادر الصحيحة
َوال خيفى أن هذا من شأنه أن جيعـل املـستمع أو القـارئ . )١(ومسلم وأمحد وابن كثري

يسلم وال يناقش، وال أريد أن أستبق األحداث، سأعرض عليك أخي القارئ بعض 
 .األمثلة الستدالالته لتتبني لك الصورة عىل حقيقتها، وتعلم أي كذوب هذا

 اجلاهليـة وأنـه كـان موسـم وهو يتكلم عـن موسـم احلـج يف:  المثـال األول   * 
حممد ـ صىل اهللا عىل حممد : (ا إخصاب وجتارة، وأن األمر مل يتغري يف اإلسالم يقول نص

وعىل آله وصحبه وسلم ـ أباح جواز املتعة يف احلج، وهذا الكالم يف تفـسري القرطبـي 
:  ;  >     =  <  ?  @D  C   B  A    ﴿ ٢٤سورة النساء آيـة 

  I  H  G  F  E P   O       N  M  L  KJ﴾كانـت املتعـة :  يقول أبـو ذر
 ملاذا؟ وجييب :ويتساءل) وأخرجه مسلم Z:  ;  >     =  ] لنا يف احلج خاصة 

ألنه نفس النظام ويشري بيده بام يفهم منه التكـرار، أي تكـرار مـا كانـت عليـه : نفسه

 ـــــــــــــــــ
 ويف احللقـة األوىل مـن سـؤال جـريء ١٤/ احللقة الثانية هـل القـرآن كـالم اهللا؟ د،سؤال جريء  ) ١ (

مـن أسـئلة عـن ) ٧٨(ا من حلقات يف الـصميم، ويف احللقـة ً وكرر ذلك يف كل حلقة تقريب٣٩/د
 .٤٧، ٣٥، ٨/اإليامن د

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    
  

 

  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٦٨(

 !! )١(اجلاهلية من االجتامع يف احلج من أجل الزنا والتجارة
 .ّماذا يفعل لتعلم أنه كذاب لئيم يتعمد الكذب: انظر

 واملتعة هنا التي يتكلم عنها أبـو ذر ريض اهللا ،)٢(نعم احلديث صحيح عند مسلم
وتعنـي ) اإلفراد والتمتع والقران(عنه هي إحدى هيئات نسك احلج الثالثة املشهورة 

ن للـصحابة يف تلـك إن فسخ احلج إىل العمرة كا: (كام يقول النووي يف رشح احلديث
ْعن) ٢٧٦٢(ويوضح هذا ما جاء يف سنن النسائي حديث ) السنة ِعبد َ ْ ِالرمحن َ َ ْ ِبن َّ ِأيب ْ َ 

ِالشعثاء َ ْ ُكنت َ:َقال َّ ْ َمع ُ َإبراهيم َ َِ ْ ِّالنخعي ِ ِ َ َوإبراهيم َّ َِ ْ ِّالتيمي َِ ِ ْ ُفقلت َّ ْ ُ ْلقـد :َ َ ُمهمـت َ ْ َ ْأن َ َأمجـع َ َ ْ َ 
َالعام َ َّاحلج ْ َ ْوالعم ْ ُ َرة،َْ َفقال َ َ ُإبراهيم :َ َِ ْ ْلو ِ َكان َ َأبـوك َ ُ ْمل َ َّهيـم َ َبـذلك َُ ِ َ َقـال ِ َوقـال :َ َ ُإبـراهيم َ َِ ْ ِ 
ُّالتيمي ِ ْ ْعن َّ ِأبيه َ ِ ْعن َ ِأيب َ ٍّذر َ َإنام َ:َقال َ َّ ْكانت ِ َ ُاملتعة َ َُْ َلنا ْ ًخاصة َ َّ َ . 

ج إىل عمرة هي حتويل احل.. هي الفصل بني احلج والعمرة.. فاملتعة هنا هي التمتع
هـذا يـسمى التمتـع .. َّملن أهل باحلج ثم هيل باحلج بعد ذلك من مكة يف يوم الرتويـة

 .باحلج، ال أهنا الزواج املؤقت الذي حرمه الرشع، كام يدعي هذا املفرتي
 ليـوهم Z:  ;  >     =  ] ًوينقل هذا احلديث أيضا عـن القرطبـي يف آيـة 

العجيـب أنـه بـالرجوع ملـا كتبـه : أقـول..  املتعةالقارئ بأن املعنى املقصود هو نكاح
القرطبي يف تفسري هذه اآلية من سورة النساء جتد أنه يتكلم عن حتريم زواج املتعـة يف 

 ملسو هيلع هللا ىلصوال جيوز أن حتمل اآلية عىل جواز املتعة؛ ألن رسول اهللا : (اإلسالم يقول القرطبي
 ).هنى عن نكاح املتعة وحرمه

 ـــــــــــــــــ
 مـن أسـئلة عـن اإليـامن ٣٩احللقـة وكـرر الكـالم يف . ١٦/ احللقـة التاسـعة د،يف الـصميم  ) ١ (

 ٣:٥٦/د
 ).٢١٤٨(كتاب احلج، حديث   ) ٢ (
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  !كيف يستدل بطرس بالمصادر اإلسالمية الصحيحة؟ )٦٩(

ً عند اآلية التي ذكرها هو ال جتد ذكرا حلديث أيب ذر وبالرجوع إىل تفسري القرطبي ْ ِ
 .ًهناك أبدا

 .وانظر كيف يدلس عىل مستمعيه.  فانظر كيف يكذب
هكذا يستدل باملصادر الصحيحة الكتاب والسنة، وخيـرج القـارئ الطيـب مـن 
أمامه وهو يظن أن الرجل يستمد أقواله من الكتاب والسنة بفهم املشهورين من علامء 

 ).القرطبي هنا(لمني املس
ًويشء آخر نذكره هنا وهو أن موسم احلج حتديدا حيرضه نحو ثالثة ماليـني كـل 

هل تكلم أحد بأن احلج موسم إخصاب !. إن املتعة تباح يف احلج؟: هل قال أحد. عام
 ! هل تكلم أحد أن النساء يمسسن احلجر األسود بدم احليض؟! وجتارة؟

 !ني كل عام، والعجيب أنه جيد من يصدقهيكذب يف أمر يشهده ثالثة مالي
ليس ابن أبيه عبد اهللا، يقول   ملسو هيلع هللا ىلص وهو يتكلم عن أن رسول اهللا : المثال الثـاني   * 

يف البدايـة ) الـرتاث(وهذا الكالم موجود يف كتب املسلمني : (ـ وقبحه اهللا بام يقول ـ
 بلغ النبي أن )٢/٣١٦(والنهاية البن كثري باب تزويج عبد املطلب البنه عبد اهللا جزء 

ًرجاال من كنده يزعمون أن حممدا منهم وهم منه ْ ِ  :ًفقال حني علم أن رجاال يقولـون. ً
َإنه من كندة وليس من قريش ْ إنا لن ننتفي من آبائنـا  (:ـمش من عبد اهللا ـ هذا قوله .. ِ

 ).نحن بني النرض بن كنانة
 .ّمه قبحه اهللانتهى كال .)١()بيعرتف: (ًويعلق قائال باللهجة العامية

 :وانظر كيف يكذب هذا اللئيم
 الكالم الذي نقله من البداية والنهاية البن كثـري لـيس حتـت البـاب الـذي :أوالً

 ـــــــــــــــــ
 .١٧/ احللقة الثالثة د،يف الصميم  ) ١ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٧٠(

وإنام يف الباب الذي يليه وهـو بعنـوان ). باب تزويج عبد املطلب البنه عبد اهللا(ذكره 
ليـه وشـامئله  ، وذكر أيامه وغزواتـه ورسايـاه والوفـود إملسو هيلع هللا ىلصكتاب سرية رسول اهللا (

 ).وفضائله ودالئله الدالة عليه ـ باب ذكر نسبه الرشيف وطيب أصله املنيف
ذكـر نـسبه الـرشيف وطيـب (فعدل عن اسم الباب احلقيقي عند ابن كثري وهو 

 . ولو ذكره لبان كذبه قبل أن يتكلم). أصله املنيف
ً برت احلديث الذي جاء به، والنص كامال:ثانيا َ َ الـذي ينقـل عنـه من ابن كثـري .. َ

ٌوقد ورد حديث يف انتـسابه عليـه الـسالم إىل (: يقول ابن كثري. وليس من مكان آخر
عن :... عدنان، وهو عىل املنرب ولكن اهللا أعلم بصحته كام قال احلافظ أبو بكر البيهقي

ً أن رجـاال مـن كنـدة ملسو هيلع هللا ىلصبلغ النبي : أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام قال
إنام كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب :  منه، وأنه منهم، فقاليزعمون أهنم

 ملسو هيلع هللا ىلصوخطب النبـي : ليأمنا بذلك، وإنا لن ننتفي من آبائنا نحن بنو النرض بن كنانة قال
أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كـالب : فقال

 بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرا
مدركة بن إلياس بن مرض بن نزار، وما افرتق الناس فرقتني إال جعلني اهللا يف خريها، 
ْفأخرجت من بني أبوي فلم يصبني يشء من عهر اجلاهلية، وخرجت مـن نكـاح ومل 

كم ً، فأنا خـريكم نفـسا وخـريأخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إىل أيب وأمي
 ).ًأبا

ا من حديث مالك تفرد به القدامى  وهذا حديث غريب جد: ًيقول ابن كثري متابعا
خرجت من : (وهو ضعيف، ولكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر، فمن ذلك قوله

عن جعفر بن حممد عن أبيه أيب جعفر البـاقر يف : قال عبد الرزاق) نكاح ال من سفاح
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  !كيف يستدل بطرس بالمصادر اإلسالمية الصحيحة؟ )٧١(

مل يـصبه :  قـال]١٢٨: التوبـة[ Z|  {  ~  �  ¡  ] : قوله تعـاىل
إين خرجت من نكاح، ومل أخرج (: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا : يشء من والدة اجلاهلية قال

: وهكذا رواه البيهقي عن جعفر بن حممد عن أبيه قـال. وهذا مرسل جيد) من سفاح
  .»إن اهللا أخرجني من النكاح ومل خيرجني من السفاح« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 

 .عن النسب الرشيف وطيب األصل املنيففابن كثري يتكلم 
ًوهذا حديث غريب جدا من حديث مالك (وابن كثري يتكلم بأنه حديث ضعيف 

 ).تفرد به القدامى وهو ضعيف
ُ ينفي ما تكلم به رجال كندة، ويذكر نـسبه ملسو هيلع هللا ىلص وعىل فرض صحة احلديث فالنبي

 .حإىل أبيه عبد اهللا بن عبد املطلب، وأنه ولد من نكاح وليس من سفا
 ملسو هيلع هللا ىلصوابن كثري بعد تضعيفه للحديث يذكر شواهد عىل ما صح منه وهو أن النبـي 

 . ولد من نكاح وليس من سفاح وأنه ابن أبيه
 يف نسبه وقومه صنفت فيه الكتب، وال يطيقه هذا املقام، واملقصود ملسو هيلع هللا ىلصورشف النبي 

 فهـو .هنا بيان كيف يستدل زكريا بطرس باملصادر اإلسالمية الصحيحة مثـل ابـن كثـري
ًيكذب كذبا رخيصا مكشوفا حني يستدل باملصادر الصحيحة التي يعـرتف  زكريا بطرس ً ً
 . هبا املسلمون

: يستدل من مسند اإلمام أمحد ويقول عىل لـسان اإلمـام أمحـد:  المثال الثالث  * 
ًعن ابن عباس قال وكان الرسول يطوف حول احلجر سبع لفات ثالث منهـا قـافزا (

ــا ــة منه ــاء وأربع ــسند أمحــد كالظب ــن م ــدس م ــر املق ــيا يف احــرتام للحج ً ماش
   .)١()٢٨٣٥احلديث

 ـــــــــــــــــ
 .٢٢/ احللقة التاسعة الشعائر الوثنية يف اجلاهلية د،يف الصميم   )١ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٧٢(

ُّ كان عىل ذات النسك التي كانت عليهـا اجلاهليـة ملسو هيلع هللا ىلصوسياق كالمه عىل أن النبي 
 .َّمن تقديس األصنام وهي هنا احلجر األسود، عىل حد قوله قبحه اهللا

ًوانظر أخي كيف يكذب كذبا مركبا مكشوفا ً ً. 
َّأن(عن ابن عباس ريض اهللا عنهام : أمحداحلديث بتاممه عند  َرسول َ ُ َنزل ََّ ملاملسو هيلع هللا ىلص اهللاَِّ َ َ َ 

َّمر ِالظهران َ َ ْ ِعمرته ِيف َّ ِ َ ْ َبلغ ُ َ َأصحاب َ َ ْ ِرسول َ ُ َّ أنملسو هيلع هللا ىلص اهللاَِّ َ ًقريشا َ ْ َ ُتقول ُ ُ َيتبـاعثون َمـا :َ ُ َ َ ْمـن ََ ِ 
َالعجف َ، فقال َْ ِ َ ُأصحابه َ ُ َ ْ ْلو :َ َانتحرنا َ َ ْْ ْمن َ َظهرنا ِ ِ ْ َفأكلنـا َ ْ َ َ ْمـن َ ِحلمـه ِ ِ ْ َوحـسونا َ ْ َ ْمـن ََ ِمرقـه ِ ِ َ َ 

َأصبحنا ْ َ ْ ًغدا َ َحني َ ُندخل ِ ُ ْ َعىل َ ِالقوم َ ْ َ َوبنا ْ ِ ٌمجامة، َ َ َ َقال َ ُتفعلـوا ال :َ َ ْ ْولكـن َ َِ ُامجعـوا َ َ ْمـن ِيل ْ ِ 
ْأزوادكم ُ ِ َ ْ ُفجمعوا َ ََ ُله َ ُوبسطوا َ َ َ َاألنطاع َ َ ْ ُفأكلوا َ َ َ َّحتى َ ْتولـوا َ ََّ َوحثـ َ َ ُّكـل اَ ٍواحـد ُ ِ ْمـنهم َ ُ ْ  ِيف ِ
ِجرابه ِ َ َّثم ِ َأقبل ُ َ ْ ُرسول َ ُ َّحتى ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَِّ َ َدخل َ َ َاملسجد َ ِ ْ ْوقعدت َْ َ َ ٌقريش ََ ْ َ َنحو ُ ْ ِاحلجر َ ْ َفاضطبع ِْ َ َ َْ 
ِبردائه ِ َ ِ َّثم ِ َقال ُ َيرى ال :َ ُالقوم َ ْ َ م ْ ْفيكُ ًغميزة ِ َ ِ َفاستلم )١(َ َْ َ َالركن َ ْ َّثم ُّ َدخـل ُ َ َّحتـى َ َتغيـب َذاِإ َ َّ َ َ 
ِبالركن ْ ُّ ِاليامين ِ َ َ َمشى ْ َإىل َ ِالركن ِ ْ ِاألسود ُّ َ ْ ْفقالت َ َ َ ٌقريش َ ْ َ َيرضون َما :ُ ْ ََ ْ ِ ْبامليش َْ ْأهنم ِ َُّ َلينقـزون َ ُُ ْ َ َ 
َنقز ْ ِالظباء َ َ َففعل ِّ َ َ َذلك َ ِ َثالثة َ َ ٍأطواف، َ َ ْ انت َ ْفكَ َ ًسنة، َ َّ َقال ُ ُأبو َ ْالطفيل َ َ ِوأخربين ِ:ُّ َ َ ْ َ ُبنا َ ٍعباس ْ َّ َ 
َّأن َّالنبي َ ِ َفعل ملسو هيلع هللا ىلص َّ َ َذلك َ ِ ِحجة ِيف َ َّ ِالوداع َ َ َ ْ(. 

َاللهم قولة قريش! ـ هل يف احلديث يشء مما قاله بطرس؟ ََ التـي ) تقـافز الظبـاء: (ْ
تتكلم بـأن النبـي .. كذب وادعى أهنا قولة ابن عباس، وقريش قالتها عىل سبيل املدح

 وقد ـ )٢( الظباء أو الغزالن ـ يف رواية أيب داودوصحابته يف قوهتم يمشون كام متيش ملسو هيلع هللا ىلص
 .َكانت حتسب أهنم يموتون من العجف

 ـــــــــــــــــ
 مـا : بساط مـن اجللـد، واجلـراب:راحة وري وشبع، والنطع: ومجانة . هو احلرمان:العجف   )١ (

 . هي الضعف: والغميزة،يوضع فيه الزاد
 ).١٦١٣(ناسك، حديث سنن أيب داود كتاب امل  ) ٢ (
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  !كيف يستدل بطرس بالمصادر اإلسالمية الصحيحة؟ )٧٣(

وهي مباركة األكل للصحابة رضوان اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص ويف احلديث واحدة من معجزات النبي ـ
ًعليهم، حتى أكلوا وملئوا جراهبم من الطعام ومل ينفد، وهي معجزة تكررت كثريا، عمي 

Ç  Æ   Å    Ä            ] ليها وكأنه ال يراها والبد أنه رآها ولكن مر ع.. عنها زكريا بطرس
 Í  Ì           Ë       Ê  É  ÈZ ]٤٦: احلج[. 

فـربام ) ٢٦٤٦(ـ واحلديث ليس بذات الرقم الذي ذكره بطرس، وإنام برقم آخر 
ٍينقل عن كذاب آخر، وهي كذبة أخرى إذ إنه يدعي البحث وأن ما يـتكلم بـه اطلـع 

 .ه بنفسهعلي
!  ]  من سـورة النحـل ١٠٣: بعد ذكر هذا اجلزء من اآلية: المثال الرابـع   * 

'  &  %  $  #  " Z  هناك شخصيات كان حتوم حوهلا : ًيقول مستدال
ويذكر مـن  ٍالشبهة أهنا كانت تعلم حممد وصىل اهللا عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم

ّ وسلامن الفاريس وعداس وميرسة، يقول هؤالء بلعام، وعياش موىل عتبة بن أيب ربيعه
يعنـي  )١()دول كلهم كان يشار إليهم أهنم كلهم كانوا يملون عليـه الكـالم ده: (ًنصا

 .القرآن

القرطبـي .. جـاء يف كتـب التفاسـري: (ًويكرر ذات الكلامت يف مكان آخر قـائال
 أن ــوالطربي وابن كثري والنسفي والنيسابوري والبيـضاوي ـ ويعـد عـىل أصـابعه 

وهـذا ...  كانوا يشريون إىل عبد رومي اسمه بلعام أو يعيشملسو هيلع هللا ىلص معاريض رسول اهللا 
 كانت له عالقات مع علامء النصارى جيتمع ملسو هيلع هللا ىلص ًاعرتاف من علامء املسلمني بأن حممدا

  .)٢(معهم ويسمع منهم
 ـــــــــــــــــ

 .٤/ يف الصميم دةاحللقة احلادية عرش  ) ١ (
 .٩/ دةاحللقة اخلامسة عرش) ٢ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٧٤(

 . وهذا كذب هزيل قبيح
ــة بتاممهــا تقــول !  "  #  $  %  &  ')  (     *  ] : ـــ اآلي

 ,  + 1   0  /  .  - Z  ]١٠٣: النحل[ 
إنام يعلمه برش، وترد عليه وتنفيه وتتعجـب منـه، إذ أن .. فهي حتكي قول قريش

ّالذين سمت قريش عجم ال يتكلمون العربية وهذا القرآن بلسان عـريب مبـني عجـز 
(     *  +  ,  -  ] الفصحاء والبلغاء من العرب أن يـأتوا بمثلـه 

  1   0  /  .Z  ]١٠٣: لالنح[ 
ٍ ما مىض وما هو آت مع أنه ملسو هيلع هللا ىلص وكانوا إذا سمعوا من النبي: (ـ واملفرسون يقولون

(     *  ]  :ُّوهو أعجمـي؛ فقـال اهللا تعـاىل) جرب(إنام يعلمه : أمي مل يقرأ، قالوا
1   0  /  .  -  ,  +Z  وهــو ) جــرب(أي كيــف يعلمــه

ضوا منه سورة واحدة فـام أعجمي هذا الكالم الذي ال يستطيع اإلنس واجلن أن يعار
 .القرطبي عند تفسري اآلية) فوقها

ًيقول تعاىل خمربا عن املرشكني مـا كـانوا يقولونـه مـن الكـذب : وابن كثري يقول
َإنام يعلمه هذا الـذي يتلـوه علينـا مـن القـرآن بـرش  ملسو هيلع هللا ىلصًإن حممدا ، واالفرتاء والبهت

ًقـريش وكـان بياعـا ويشريون إىل رجل أعجمي كان بني أظهرهم غالم لبعض بطون 
جيلس إليه ويكلمه بعض الـيشء وذاك كـان  ملسو هيلع هللا ىلصيبيع عند الصفا وربام كان رسول اهللا 

ّأعجمي اللسان ال يعرف العربية أو أنه كان يعرف اليشء اليسري بقدر ما يـرد جـواب 
(     ]: ًاخلطاب فيام ال بد منه، فلهذا قال اهللا تعاىل ردا علـيهم يف افـرتائهم ذلـك

 -  ,  +  *1   0  /  . Z. 
ًولقد نعلم أن هؤالء املرشكني يقولون جهـال : يقول تعاىل ذكره(: ويقول الطربي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

 

  !كيف يستدل بطرس بالمصادر اإلسالمية الصحيحة؟ )٧٥(

ًإنام يعلم حممدا : منهم يقول . ُهذا الذي يتلوه برش من بني آدم، وما هو من عند اهللا ملسو هيلع هللا ىلصُ
أال تعلمون كذب ما تقولون؟ إن لسان الـذي : اهللا تعاىل ذكره مكذهبم يف قيلهم ذلك

ًبأنه يعلم حممدا، أعجمي. يه، يقول متيلون إليهتلحدون إل ُوذلك أهنم فيام ذكر كـانوا . ُ
ًيزعمون أن الذي يعلم حممدا هذا القرآن عبد رومي فذلك قول اهللا تعاىل ُ : [     )

  1   0  /  .  -  ,  +  *Z.( 
 .وانظر هذه، وال أحسبك ستنصت له بعدها:  المثال الخامس* 
   :ورة يوسفـي سـى ذلك من القرآن فـ والدليل عل،ة آبائهالنبي اتبع مل: يقولـ 

[%    $  #  "  !  Z   ] ١(]٣٨يوسف اآلية(.  
¦  ]  ً:واآلية تتكلم عىل لسان يوسف عليه السالم وهذا هو السياق كامال   ¥

  º   ¹   ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±°     ̄  ®     ¬    «  ª  ©¨  §
   Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾½     ¼  »   Ì   Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  

  ß   Þ   Ý   Ü   Û  Ú     Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô   Ó   ÒÑ  Ð  Ï       Î     Í
   ã  â  á  à  ,   +   *                )  (  '&  %        $  #  "  !

  =  <   ;   :  9  8  7    6   5  4  3  2  1  0/  .  -
 J  I  H  G        F  E  D  C  B  A  @  ?   >     L   K 

  _   ^  ]   \[  Z     Y     X  WV  U  T  S  R  Q  P     O  N  M
   o  n  m  l  k  j  i  h    g  f  e  d  c  ba        `
  ¡   �   ~     }  |  {z  y     x  w   v    u  t  sr  q  p

 ـــــــــــــــــ
 .٩/ احللقة العارشة وهو يتكلم عن احلنيفية د،يف الصميم  ) ١ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٧٦(

  °   ¯  ®    ¬  «  ª  ©   ̈  §   ¦  ¥         ¤  £  ¢
  ¶   µ  ´  ³  ²   ±Z ]٤٢ـ٣٦: يوسف[. 

 أنبيـاء، وكلهـم، اآلية تتكلم عن يوسف عليه السالم، وآبائه إبـراهيم وإسـحاق
 بجديد وكان عىل ذات ِيف بادئ أمره مل يأت ملسو هيلع هللا ىلصيستدل هبا ليوهم القارئ بأن الرسول 

 .الوثنية التي كان عليها قومه
*    *    * 
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  تعليق على مصادر زكريا بطرس )٧٧(

  
  المبحث الرابع

  تعليق على مصادر زكريا بطرس
 التي يـستدل هوهذا املبحث بمثابة تلخيص لبعض النقاط املهمة املتعلقة بمصادر

 .هبا
تالحظ أخي القارئ أن املنرصين مل جيـدوا حيلـة سـوى التـدليس والكـذب، مل 
ب يستطيعوا أن جيدوا يف الكتب اإلسالمية ما يـدعم رأهيـم، فعمـدوا إىل تـأليف كتـ

كتبوها بأيدهيم ؛ تتكلم عن اإلسالم وأهله بام حيلو هلم ثم نـرشوه بـني النـاس، مثـل 
 ).شعراء النرصانية(و) قس ونبي(و) دائرة املعارف(

ٍ وحاولوا ترسيب املفاهيم التي حتملها هذه الكتب عىل لسان نفر من أبناء األمـة 
ًممن ال نعرف هلم علام وال عدال من أمثـال  ) سـيد القمنـي(و) يمخليـل عبـد الكـر(ً

يف بعض )  عباس العقاد(، و)وصالح الدين حمسن) (طه حسني(و) أبكار السقاف(و
ما كتب، وهذا يعني أن أغلب املصادر التي يستدل هبـا زكريـا بطـرس هـي رصاحـة 

 .مصادر نرصانية وليست مصادر إسالمية كام يدعي
قبل أن يعـرف أحـد كثري من الكتب التي ينقل عنها زكريا بطرس متت مصادرهتا  *

زكريا بطرس، وليس كام يدعي هو أهنا صودرت حني تكلم منها، فهو يوهم القـارئ بـأن 
 . )١(املسلمني صادروا الكتب حني مل جيدوا حيلة للرد عىل ما فيها

 ـــــــــــــــــ
، وتكـرر هـذا عـدة مـرات يف ذات الربنـامج، ويف ١٩/من أسئلة عن اإليـامن د) ٨٥(احللقة   ) ١ (

 .عن اإليامنبرنامج أسئلة 
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  زكريا بطرس.. اب اللئيمالكذ )٧٨(

وهذا غري صحيح فالكتب مصادرة قبل أن خيرج زكريا بطرس، ومصادرة ألهنا مل 
وهذا يشري بوضوح إىل تطرف هذه الكتـب، . لتتكلم بعلم وعدل وإنام بظلم من القو

ال يرىض هبذا باحث عن . ًوبالتايل ليس من اإلنصاف أبدا االستدالل هبا عىل املسلمني
 .احلقيقة
ًأرأيت أخي القـارئ كيـف يكـذب كـذبا واضـحا حـني ينقـل مـن املـصادر *  ً

 حيلـو لـه، أو اإلسالمية الصحيحة، يكذب ببرت النص من سياقه العميل ثم تفسريه بام
ّببرت النص وإضافة بعض اجلمل التوضيحية عليه، وقد مر بنا هـذا مـن قبـل يف أمثلـة 

 .قاتله اهللا. فهو أفاك أثيم، يقلب احلقائق وهو يعلمها. عدة
*   *   *  
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )٧٩(

 


  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس 

  
  كذب رخيص مكشوف: المبحث األول

 . املسيح عليه السالم)روحي(ـيعني ب )١()ال تكذبوا عىل اهللا وروحي: (يقول يف القرآن*  

 : والذي عندنا يف كتاب ربنا القرآن املجيد،ي كتاب اهللاـوهذه من عنده وليست ف
 [  ~  }  |      {  z  y¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡       �Z.   

 .]١١١: املائدة[
يضع فيه وحيذف كـام ) املقدس(أم حيسب أنه كتابه . يب وبرسويل، وليس بروحي

 .حيب
 من دم حـيض ّيف صحيح البخاري أن احلجر األسود نزل أبيض واسود: يقول *
 .)٢(النساء

ن عند هكذا يتكلم دون أن يذكر رقم حديث وال صفحة، وهذا كذب يتكلم به م
مل يتكلم به ال البخاري وال أي من رواة األحاديث وال  أي ممن كتب بيده مـن . نفسه

 .املسلمني
 ـــــــــــــــــ

 .١٦/احللقة الثالثة من أسئلة عن اإليامن د)   ١(
 .١٩/من أسئلة عن اإليامن د) ١٠٨(احللقة )   ٢(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٨٠(

وهـذا كـذب يعرفـه اجلاهـل ، )١(احلج كان يقام يف موسم جنـي الـبلح: يقول *
والعامل، فاحلج مرتبط بشهر ذي احلجة، وهو شهر عريب يتنقل بني الشتاء والصيف كام 

 .وجني البلح ثابت يف الصيف. ًالهو احلال مع رمضان مث
إن احلجـر األسـود عبـارة عــن حجـر إسـطواين طويـل يــستخدم يف : يقـول * 

  !!)٢(االحتكاك

ٌكذب وخسة َّ أنواع الكذب، وخسة فوقها اجلعالن، يقـول هـذا أكذب من أرد.. ٌ
 . إن النساء يستعملن احلجر األسود يف حك فروجهن به: ليقول ملن يستمعه

 ــً يراه كل عام فوق تـسعة ماليـني فـرد ـ حجاجـا ومعتمـرين واحلجر األسود
ًويصور عىل التلفاز، وهو بعيد متاما عن هذا الوصف، ومع ذلك يكذب بطـرس وال 

أال لعنة اهللا عىل الكاذبني، واألعجـب مـن هـذا أن . يتحرج من الكذب يف هذا األمر
 .أال هدى اهللا الغافلني. هناك من يصدقه

إن العرب ال تعرف الشهر أوله من آخره ألهنم بادية : ملسو هيلع هللا ىلصبي يقول عىل لسان الن *
 . )٣(وأن بحريا هو الذي علمه أن الشهر يبدأ باهلالل

 ـــــــــــــــــ
 مـن أسـئلة عـن ١٠٨، واحللقـة ١١/عة الشعائر الوثنية يف اجلاهلية ديف الصميم احللقة التاس   )١(

 .١٣/اإليامن د
إنه كانت النساء يف اجلاهلية : حتى سيد القمني الذي ينقل عنه هذا الكذب مل يقل هبذا، بل قال   )٢(

يزيد . يكذب حتى عىل الكذابني أمثاله. يضعن دم احليض عىل احلجر، والرجال يضعون املني
 .هبمعىل كذ

 .١٦/يف الصميم احللقة الثانية عرشة د)   ٣(
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )٨١(

 يشء من هذا؛ واألشهر يعرفها العرب قبل أن يولد ملسو هيلع هللا ىلص وهو يكذب فام قال النبي
 للعرب، ملسو هيلع هللا ىلص  ومن ثم علمها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحريا نفسه، فليس بحريا هو الذي علمها للنبي

 . التقى بحريا وتعلم منه ملسو هيلع هللا ىلص أمارة كذبه يف أن النبيوهذه من 
يقصد بذلك طـواف  )١(إن كل طقوس احلج يف اجلاهلية نقلت لإلسالم: يقول *

الرجال والنساء، وتلطيخ النساء احلجر األسـود .. الرجال والنساء بالبيت وهم عراة
 . ِبدماء احليض، والزنا اجلامعي يف منى

 اجلاهلية زنـى مجـاعي وال كانـت منـى مـن منـي وهذه من أم رأسه، فال كان يف
الرجال، وال هي يف اإلسالم من يوم كان، وحيج كل عام أكثر من مليوين مسلم كلهم 

 . يشهدون عىل كذبه
 .)٢(التقى املهرطقني يف اليمن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي : يقول *

ًالتقى أحدا من النصارى وجلس إليه وتعلم منـه،  ملسو هيلع هللا ىلصومل نعرف من قبل أن نبينا 
 .وإنام هذا من مجلة كذبه. ه سافر لليمن قبل البعثة أو بعدهاوال أن

 . ويذكر منهم بحريا الراهب، )٣( إن اجلزيرة العربية كانت مأوى للمهرطقني:يقول *

وهذا من الكذب البني، فالنرصانية مل تكن ديانة معروفة يف اجلزيرة العربيـة قبـل 
 أن بحريا الراهب مل يكن بـاجلزيرة اإلسالم، وإنام كان هناك أفراد، ومن أمارات كذبه

 .العربية وإنام ببالد الشام وهو أقر بذلك يف عدة أماكن

 ـــــــــــــــــ
 . ١٨ وأكد الكالم يف الدقيقة ١٥/من أسئلة عن اإليامن د) ١٠٨(احللقة )   ١(
 .٢٠/د) ٦٣(أسئلة عن اإليامن احللقة )   ٢(
 .١٨/د) ٦٣(أسئلة عن اإليامن احللقة    )٣(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٨٢(

 .أال لعنة اهللا عىل الكاذبني
 .)١(إن عثامن حرق القراءات الست: يقول *

والقراءات سبع وليست ست كام يقول، وال زالت موجـودة إىل اليـوم، وعـثامن 
 .وزكريا كذاب لئيم. قراءاتَّحرق املصاحف ومل حيرق القرآن وال ال

  )٢(ملاذا قرآن عثامن؟ أين مصحف حممد؟: ويسأل *

فليس لعثامن ريض اهللا عنه قرآن . يعتمد عىل جهالة السامع. وهذا كذب رخيص
كـالم يـتىل نأخـذه ..  مل ينزل عليه مصحف وإنام قرآنملسو هيلع هللا ىلص وإنام مصحف، ورسول اهللا

 .  الورقأي يف..ًبالفم كابرا عن كابر ثم دون يف املصحف
 .)٣(قتلوا عثامن ألنه حرق كتاب اهللا: يقول *

 إن سـبب قتـل عـثامن هـو حرقـه :واحلقيقة أن زكريا بطرس هو أول من يقـول
 .بل كانوا كلهم معه عىل حرقها. للمصاحف

 .)٤(إن اإلسالم هو الذي نرش الوثنية يف اجلزيرة العربية وغريها: ويقول *

حارب الوثنية وهدم أصنامها، وقىض عليها وهذا من الكذب الفاحش، فاإلسالم 
ّ وعباد األصـنام حتـى قـىض ملسو هيلع هللا ىلصيف اجلزيرة العربية كلها، وكانت احلرب بني الرسول 

 ـــــــــــــــــ
 .٢٢/من أسئلة عن اإليامن د) ١٢٣(احللقة )   ١(
 .٣٤/لقة الثامنة من حوار احلق داحل  ) ٢(
 .٣٢/احللقة الثامنة من حوار احلق د)   ٣(
 .١١/من أسئلة عن اإليامن د) ١٠٨(احللقة )   ٤(
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )٨٣(

وأزال أصنامهم، وأقام رشائع اإلسالم عىل أنقاضها، ثم زحف  ملسو هيلع هللا ىلصعليهم رسول اهللا 
كريا فاإلسالم هو الذي حارب الوثنية وز. للفرس فقىض عىل وثنيتهم واهلند وإفريقيا

 .بطرس كذاب لئيم
 ذكر أن التسليم يف الصالة عند املسلمني ثالثة مرات يمني ويسار ووسط، وأن *

 . )١(هذه تعليامت بحريا له ليشبه الثالثوث

 ويف ، كل يـوم مخـس مـراتًني تقريباسلماملليار من امليصيل مليار ونصف : قلت
ِهذا دليل عىل أن بحريا مل يعلم النبي   .ًشيئا ملسو هيلع هللا ىلصُ

يستدل عىل ذلك  )٢(إن موسى عليه السالم سجد هللا حني جتىل يف اجلبل: ليقو *
§  ¨  ©] : بآية من القرآن هي   ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �   ®   ¬  «ª

  ¿   ¾  ½   ¼   »  º¹  ¸  ¶    µ  ´  ³    ²    ±  °  ¯
 Í  Ì  Ë      Ê  É  È   Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  ÀZ.  

 ]١٤٣: األعراف[ 

ه السالم رؤية ربه، فأجابه اهللا بأنك ال تتحمل رؤيتي، وأعطـاه طلب موسى علي
ولـيس جتـىل يف اجلبـل، . أمارة عىل ذلك، طلب منه أن ينظر للجبل، وجتىل اهللا للجبل

هناك فرق كبري، فاندك اجلبل من عظمة اهللا، وأغمي عـىل موسـى عليـه الـسالم مـن 
 .أول املسلمنيمشهد دك اجلبل، فلام أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا 

 .وبطرس يكذب. َفلم يتجل اهللا يف اجلبل، ومل يسجد موسى هللا حني جتىل يف اجلبل
 ـــــــــــــــــ

 .١٢/يف الصميم احللقة الثانية عرشة د)   ١(
 .٧/من أسئلة عن اإليامن د) ١٠٨(احللقة )   ٢(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٨٤(

ويف الليل ينرصفون لشتى أنواع املتع . ًالدنيا تتعطل يف رمضان، ينامون ليال: (يقول *
 .)ابعد عني أنا صايم: فوازير وإتيان النساء، وكل ما كلمت أحدهم قال لك

ضان يف اإلسالم نوم بالنهار وهلـو ولعـب بالليـل، يعـرض ليوهم املستمع أن رم
 .أال لعنة اهللا عىل الكذابني. فعال الفاسقني عىل أهنا رشيعة رب العاملني

ورمضان عندنا شهر القيام والقـرآن، ] ١٨٣: البقرة[ Z?  @] ّعلة الصيام 
 يف كل ويف رمضان يلتزم الناس بالشعائر أكثر من أي وقت يف العام وهذا أمر مشاهد

 . وشهر رمضان يف تارخينا هو شهر اجلهاد وشهر االنتصارات. مكان
 !أرأيتم أكذب من بطرس؟

نه تزوج بنت سيده ثم إ إذ ؛ا أخذ امللك يف مكة عن طريق احليلة إن قصي: يقول *
 .وينقل يف هذا عن ابن هشام. آل له امللك بعد ذلك

 !َوال أدري مل الكذب هنا؟
ري تتكلم عن حرب رضوس دارت بني قيص ومن مجعهم ابن هشام وكل كتب الس

ُمن أبنائه وأبناء عمومته وبني خزاعة، وقتل فيها أعداد كثرية من البرش وردمت بسببها 
 . )١(زمزم

ا ويعتمد  إن قصي: يقول * َ ا استخدم الدين وسيلة ألخذ امللك وأن قصيا كان ملكً ُ
  .)٢(طلب ملك جدوده خرج يف الناس يملسو هيلع هللا ىلص عىل هذا يف القول بأن النبي

ُوهذا القول مل يقل به أحد قبل زكريا بطرس، ومل تعرف قريش وال مرض كلها 
 ـــــــــــــــــ

 .وما بعدها) ١/٢٣٣ (الروض األنف:  وما بعدها، وانظر١٢٣املجلد األول ص)   ١(
 .٢١/، د٦/يف الصميم احللقة السادسة د)   ٢(
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )٨٥(

ًامللك أبدا، بل إن هرقل ملك الروم النرصاين هو الذي يرد هذا الزعم فيقول أليب 
 هل من أبيه من ملك؟ : سفيان
 ال: قال
 .أبيه لو كان من أبيه من ملك لقلنا رجل يطلب ملك: قال

 
   **    *  
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٨٦(

 
  المبحث الثاني

  بعض الكذبات التي تحمل شبهات
 ! كيف يأتيك الوحي؟: سئل النبي:يقول عن عائشة ريض اهللا عنها *

ًأحيانا يأتيني مثل صلصلة اجلرس وهو أشده عيل فأغيب عن الوعي وأحيانا : قال ً
 . )١ً(يتمثل يل املالك رجال

واحلـديث عنـد .  يتوافـق وكذبـهًيزيد يف احلديث مجال من عنده بام. وهو يكذب
، وهذا نص احلديث عند )فأغيب عن الوعي(مسلم وكل من روى احلديث ليس فيه 

َّعن عائشة أن احلارث بن هشام سأل النبي : مسلم ـ الذي ينقل عنه ـ يقول َ َِ َّ َ َ ٍ َ َِ َ ْ َْ ْ َّ َِ َ ِ َ َ كيـف ملسو هيلع هللا ىلصَ ْ َ
َيأتيك الوحي فقال َْ َ ُ ْ َ ََ ِ ْأحيانا يأتيني يف مث«: ْ ِ ِ ِِ ْ َ ًَ ْ ُل صلصلة اجلرس وهو أشده عيل ثـم يفـصم َ َ َّ َِ ِْ ُ ََّ َ َ َْ ُ َ ُ َ َ َُّ َ ِ َِْ

ُعني وقد وعيته وأحيانا ملك يف مثل صورة الرجل فأعي ما يقول ُ َ ْ ََ َ َّ َ َ َ ِْ ِ َِ ِ ُِ ُ ْ َ ُ َ َ َ َِ ٌ َ ً َ ُ ْ ِّ«)٢( . 

. من عنده ثم يبني عليها استشهاده من احلديث) أغيب عن الوعي(أضاف كلمة 
 . ي يرصع كام يرصع امللبوس باجلنكان يغيب عن وعيه أ: يقول

 ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد فيغيـب :قالت عائشة: ويقول
 .ًعن وعيه ويتفصد جبينه عرقا

ْوهذا نص احلديث عند مسلم ـ الذي ينقل عنه ـ عن عائشة قالت َ ََ َ َ َ ِ َإن كان : ْ َْ ُلينزل ِ ََ ْ ُ
ِعىل رسول اهللاِ ُ َ َ َ يف الغداملسو هيلع هللا ىلص َ َ ْ ًة الباردة ثم تفيض جبهته عرقاِ َُ ََّ ُُ َ ْ َ َ َُ َِ ِ ِِ ْ)٣( . 

 ـــــــــــــــــ
 .١٦/د) ٢٧(أسئلة عن اإليامن احللقة )   ١(
 ).٤٣٠٤(مسلم كتاب الفضائل، حديث )   ٢(
 ).٣٤٠٣(مسلم كتاب الفضائل )   ٣(
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 كان يرغي ملسو هيلع هللا ىلصًوالعجيب أنه ال يكتفي هبذه الكذبة فقط بل يضيف عليها أيضا أنه 
. وهـذا كلـه مـن عنـده. ًإنه كان جمنونا يرصع كام يرصع املجنون:  كي يقول.)١(ويزبد

 تـاريخ البـرشية ال زال ونبينا أهم حدث يف. ونبينا أعقل الناس وأكملهم. يكذب فيه
 . يدوي إىل اليوم

والذي يف احلديث هبذا الشأن هو أن النبي كان إذا جاءه الوحي تسكن جوارحـه 
ُّحتى أنه ينكس رأسه ويكف عن احلديث، وحيمر وجهه ويغـط، والغـط هـو الـنفخ  ّ

دخول وخروج النفس بيشء من اجلهد كام يفعل النائم حني يدخل يف النـوم ..البسيط
ًفالن يغط غطيطا، وكان يعرق ويتصبب جبينه عرقايقال  ً . 

هذا هو الوصف الذي جاء يف األحاديث، وهي حالة من يثقل بيشء كأنه حيملـه 
أمـا . ]٥: املزمـل[ 6Z  7  8  9   :    ] بكل جوارحه، وهذا نعرفه، قال اهللا 

 عليه الذي ننكره وال نجده يف كتاب ربنا وال يف أي من كتب حديث رسولنا صىل اهللا
هذه كلها من أكاذيـب .. وآله وسلم هو أنه كان يزبد ويلقى عىل األرض ويغمى عليه

 .الكذاب اللئيم بطرس
 . )٢(ليس يف القرآن آية تدل عىل حتريف النصارى لكتاهبم: يقول *

 ـــــــــــــــــ
 .٤٧/احللقة التاسعة عرشة من برنامج حوار احلق د)   ١(
العهـد : عبارة عـن قـسمني) الكتاب املقدس(ى أو ما يسمى بـوكتاب النصار) ١٢٤(احللقة )   ٢(

األسفار اخلمسة املنسوبة ملوسـى : القديم والعهد اجلديد، العهد القديم يتكون من عدة أجزاء
ًعليه السالم، وهي ما يقال هلا عند املسلمني التوراة جمازا، واألسفار التارخيية منسوبة لعدد من 

املرحلة، وأسـفار الـشعر واحلكمـة، واألسـفار النبويـة، وأسـفار األنبياء الذين عارصوا هذه 
 =األبوكريفا ـ وهي حمل خالف عندهم ـ ويطلق النصارى ال اليهود عىل هذا األجزاء األربعة

 

  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )٨٧(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٨٨(

وهذه بعض اآليات التي يف كتاب اهللا تنطق رصاحة بتحريـف كتـاب النـصارى 
ـــديث  ـــديم واحل ـــه الق    #  $  %  &  '     )  !  "] بعهدي

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )
  =  <      ;  :Z  ]٧٨: آل عمران.[ 

 [  Â  Á   À   ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
  Ç  Æ   Å  Ä  ÃZ ]٧٥: البقرة[ ، [  ?  >   =  <

   J   I  H  G  F  E   D  C  B  A  @
  P  O   N  M  LK  S   R  QZ ]١٥: املائدة[ ، [  !

  *   )        (  '  &   %   $  #  "Z   ]٧١: آل عمران.[ 
مـصحف عطـاء بـن ربـاح : يعدد من املصاحف التي حرقهـا عـثامن، فيـذكر *

ومصحف عكرمة ومصحف جماهد، وسعيد بن جبري، واألسود بن يزيد وعلقمة بـن 
  ـــــــــــــــــ

ًاسم العهد القديم، وتسمى أيضا الكتب والنـاموس، ويطلـق اسـم التـوراة عـىل األجـزاء = 
 . ًالثالثة األخرية جتوزا

د هو جمموعة األناجيل األربعة والرسـائل امللحقـة هبـا، وينـسب إىل ثامنيـة مـن والعهد اجلدي   
املحررين ينتمون إىل اجليل األول والثاين من النرصانية، وهـم متـى ومـرقس ولوقـا ويوحنـا 
أصحاب األناجيل، ثم بولس صاحب األربع عرشة رسـالة، ثـم بطـرس ويعقـوب وهيـوذا، 

 .قليل من الرسائلتالميذ املسيح الذين تنسب إليهم ال
متـى ـ يوحنـا ـ بطـرس ـ يعقـوب ـ (وهذه الكتبة الثامنية بعضهم تتلمذ عىل يد السيد املسيح 

، وبعـضهم تنـرص )بولس ومرقس تلميـذ بطـرس(، بعضهم تنرص بعد املسيح ومل يلقه )هيوذا
! اهللا؟راجع ـ إن شئت ـ هل العهد اجلديد كلمة ). لوقا تلميذ بولس(عىل يد من مل يلق املسيح 

 .للشيخ الدكتور منقذ حممود السقار! وهل العهد القديم كلمة اهللا؟
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )٨٩(

 .)١(قيس، وطالح بن قيسان، واحلجاج بن يوسف الثقفي

كلهم مـن التـابعني وليـسوا مـن .. وهؤالء كلهم جاءوا بعد عثامن ريض اهللا عنه
 . وكثري منهم ولد بعد موت عثامن. الصحابة

 .!؟فتدبر كيف يكذب وال يستحي
يدعي أن القرآن العظيم ال يقول بأن النصارى كفار أو مرشكون، وأن القـرآن * 

فـر النـصارى هـو جهـل املـسلمني يشهد هلم بالوحدانية، وأن الـسبب يف القـول بك
 . )٢(بالقرآن

والـذي ال ) بمعنـاه العـام واخلـاص(فالقرآن رصيح بأن اإلسالم ؛ وهو يكذب
K   J  I  H  ] : قـال تعـاىل. يعرفه بطرس وال يقر به هو الدين، وال يقبل غريه

L Z   ] وقـال تعــاىل.]١٩:آل عمـران : [ ? @ A B   C D E F G H 

I J K Z  ]٨٥:آل عمران[. 

والقرآن رصيح يف كفر النصارى واليهود وكل من مل يعتنـق اإلسـالم، وأعـرض 
عىل حرضاتكم بعض اآليات من كتاب اهللا التي تتكلم عن أهل الكتاب والتي نزلـت 
يف نصارى نجران وهم كانوا يتكلمون بذات األباطيل التي يتكلم هبا الكذاب اللئـيم 

 . زكريا بطرس اليوم
[ Ð  Ñ Ò Ó Ô   Õ Ö × Z  ]٧٠: آل عمران[ ،[ ° ± 
² ³ ´ µ   ¶ ¸ ¹  º » ¼ Z  ]٩٨: آل عمران[ ،[ ! " # 

 ـــــــــــــــــ
 . وما بعدها٣٠/احللقة الثامنة من حوار احلق د   )١(
 .١٦/د) ٦٣(، واحللقة ٢٢من أسئلة عن اإليامن) ٦٢(احللقة    )٢(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٩٠(

$  % & ' (       ) * Z  ]٧١: آل عمران[ ،[ D E F G  H I 

J K L  M N O   Z  ]١: البينة[ ،[! " # $ % & 

(' )  * + -, . / 0 1 32 4 5  6 7 8 :9 ; < 

= >  ? A@ B C  Z   ] ١٨: املائدة[.  

 9 8 7 6 ]: ا يف كفر بطرس ومن عىل مذهبه وهذه اآلية رصحية جد
:   ; <  = > @? A B C D E  F G IH J   K L M 

N O P Q  R S UT V W X Y Z ]وقال تعاىل]٧٢: املائدة ، :
[ h i j k l m n o  p rq s t u v w x y   

z  { | } ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¦¥ § ¨ © 

ª  « ®¬ ̄ ° ²± ³ ´ µ        ¶ ¸ Z   ]١٧: املائدة[ ،[ [ \ ] 

^ _ ̀ a cb d e  f g  h    ji k l m n o p  q 

r      s  t u Z  ]٧٣: املائدة.[ 
 ملسو هيلع هللا ىلصهذا من ناحية النص القرآين، ومن ناحية سـياق الـدعوة، فقـد واجـه النبـي 

نصارى نجران ودعاهم لإلسالم، وخرج للروم يـوم تبـوك يقـاتلهم عـىل اإلسـالم، 
 قتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا اجلزية عن يد وهو صاغرون، ورشع يف ديننا

 كـانوا عـىل ذات املـذهب الـذي عليـه ملسو هيلع هللا ىلصومعلوم أن من كانوا عىل عهد رسـول اهللا 
 . بطرس اليوم

فر النصارى؟: وال أدري كيف يقول بعد ذلك ِّإن القرآن ال يكَ ُ!! 
 .إنه كذاب لئيم

 القرآن، ذلـك أن القـرآن يقـول عـن يقول الطعن يف الكتاب املقدس طعن يف *
ــل ــوراة واإلنجي   ª « ¬ ®  ̄°    ± ²     ³   ́   µ ¶ Z © ]: الت
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )٩١(

 ,-  + * ( ) ' & %  $ # " ! ]: وقول اهللا تعـاىل ،]٤٩: القصص[

. / 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 : ; Z ]املائـــــدة :
 . )١(]٩: احلجر[ g h i j     k l  m Z]:  ويستدل بقول اهللا تعاىل،]٤٦

وهذا من التدليس عىل .. وهذا من حتريف الكلم عن مواضعه.. وهذا من الكذب
 .املستمعني ببرت النص من سياقه ليتكلم بغري ما أريد له

هو القـرآن، والـسياق ]: ٩: احلجر[ h i j     k l  m Z  ]الذكر يف آية احلجر 
 واهللا. ]٦: احلجر[ K L M N O  P Q R Z]جازم بذلك، فقبلها بقليل 

 a ]سبحانه وتعاىل استحفظ اليهـود والنـصارى عـىل كتـاهبم ومل يتعهـد هـو بحفظـه 

b c d                 e f g h Z          ]٤٤: املائدة[.. 
هو من عند اهللا وما هو من عند اهللا : الواـل كتبوا فيه بأيدهيم وقـوأهنم مل حيفظوه ب

[ 7 8 9 : ;  < = > ? @ A B C D FE  G 

H I J      K L M N O  Z ]وقال تعاىل]٧٩: البقرة ، :[! "  # 

$ % & '    ( ) * + , - . /  0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 : ;     < = Z  ]وقال تعاىل ]٧٨: آل عمران :[ u  

v w x y z |{  } ~   � ¢¡ £ ¤ 
¥   ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ³²  ´ µ ¸¶ ¹ º » 

¼ Z ]هذا يف اليهود.]١٣: املائدة . 
     ' & %   $ # " ! ] : قال اهللا تعاىل؛ى مثلهموالنصار

 ـــــــــــــــــ
 .١١/د) ٥٢(احللقة )   ١(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٩٢(

( ) * + , - . /   0 1 2 43 5 

6 7  8 9 :Z  ]هذا ما نجده يف كتابنا. ]١٤: املائدة. 
& ]  :ًولذا خاطبهم القرآن مجيعا بقوله تعاىل  %  $  # " !

 * )       ( 'Z  ]٧١: آل عمران[،  [ Ö  Õ   Ô Ó Ò Ñ  Ð

 ×Z ]٧٠: آل عمران[،  [¾ È  Ç Æ Å Ä  Ã  Â Á À ¿ 
 Ñ  Ð   Ï   Î Í  ÌË  Ê ÉZ ]٩٩: آل عمران[،  [ % $ # " !

 5 4  3   2 1 0 / . - , + *  ) (  ' &
 7 6Z ]٧٧: املائدة.[ 

إن بني إرسائيل : ( حني قالملسو هيلع هللا ىلصووضح هذا املعتقد النبي : (يقول الدكتور منقذ السقار
، والطـرباين يف األوسـط ٤٨٠ي حرواه الـدارم). (ًكتبوا كتابا، فاتبعوه، وتركـوا التـوراة

 ).٢٨٣٢، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ح٥٥٤٨ح
واستقر هذا املعنى يف نفوس الصحابة واملؤمنني بعدهم، يقول ابـن عبـاس ريض 

كيف تسألون أهل الكتاب عن يشء، وكتابكم الذي أنزل عىل رسـول اهللا : (اهللا عنهام
ثكم أن أهـل الكتـاب بـدلوا كتـاب اهللا ً أحدث تقرءونه حمضا مل يشب، وقد حـدملسو هيلع هللا ىلص

ًهو من عند اهللا ليشرتوا به ثمنا قلـيال: وغريوه وكتبوا بأيدهيم الكتاب وقالوا رواه ). (ً
 ).٧٣٦٣البخاري ح

وال يمنع هذا من صحة بعض مواضع التوراة، ملا فيهـا مـن آثـار األنبيـاء، ففـي 
تي أشارت إىل وجود يشء التوراة حق وباطل كام أخرب اهللا ورسوله، ومن النصوص ال
 %  $ # " !]: من احلق يف كتبهم ألبسوه بالباطل والـزور قولـه تعـاىل

& ' (       ) * Z ]ــران ــه]٧١: آل عم ــذا قول   A B @]: ، وك
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )٩٣(

C D E F G H I J LK  M N O Z ]٤٣: املائـــدة[ ،
ة إذا كانت فتا: (وذلك يف مسألة رجم الزاين، وهو مذكور يف سفر التثنية، حيث يقول

عذراء خمطوبة لرجل، فوجدها رجل يف املدينة واضطجع معها، فأخرجومها كليهام إىل 
باب تلك املدينة، وارمجومها باحلجارة حتى يموتا، الفتاة مـن أجـل أهنـا مل تـرصخ يف 

التثنيـة ) (املدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنـزع الـرش مـن وسـطك
٢٣-٢٢/٢٢ .( 

ال تـصدقوا أهـل الكتـاب وال «:  قـالملسو هيلع هللا ىلصأن رسـول اهللا ويف صحيح البخـاري 
 .»آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم: تكذبوهم وقولوا

وعلل سبب عدم التكذيب بوجود حق يف كتـبهم، حيـث قـال كـام يف روايـة أيب 
آمنـا بـاهللا : ما حدثكم أهل الكتـاب فـال تـصدقوهم وال تكـذبوهم، وقولـوا« :داود

 .»ً باطال مل تصدقوه، وإن كان حقا مل تكذبوهورسله، فإن كان 
وعليه فنحن نؤمن بتوراة موسى كل اإليامن، ونؤمن بأهنا حرفت ومل حتفظ، وأن 
ًالقوم أخفوا شيئا، وكتبوا أشياء، وضاع منهم الكثري، وما بني يدهيم ال خيلو من بعض 

 .هـا. )١()احلق
ن عىل عدم حتريف مـا يف وخالصة الكالم أن بطرس كذاب يف االستدالل بالقرآ

 .يده من كتاب
ًإن قريشا جلسوا : يا رسول اهللا(ويف كتاب دالئل النبوة لألصبهاين : ا يقول نص *

أي مش يف مزرعة بتاع (فتذاكروا أحساهبم وأنساهبم فجعلوا مثلك مثل نخلة يف ربوة 
 ـــــــــــــــــ

 .خ الدكتور منقذ السقار ـ املقدمةللشي) هل العهد القديم كلمة اهللا؟(ًنقال عن كتاب    )١(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٩٤(

كـالم .. ناس معروفني يعني واحد حطها كده وميش حمدش عارف مـني الـيل حطهـا
 .فغضب رسول اهللا). عبص

ًإن قريـشا إذا :  قـول العبـاس يـا رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلصبلغ الرسول  )١(ويف املرجع نفسه
فغضب رسول . ًالتقوا القى بعضهم بعضا بالبشاشة، وإذا لقونا لقونا بوجوه ال نعرفها

ًاهللا غضبا شديدا  .انتهى كالمه قبحه اهللا. ً

.  ابـن أبيـهملسو هيلع هللا ىلص نفي أن يكون النبي هذا نص كالمه والسياق العام الذي يتكلم فيه هو
وهو يكذب عىل مستمعيه بحذف جزء من احلديث وبإدخال بعض اجلمل اخلبيثة وامللفقة 

ًضمن السياق يغري هبا املعنى؛ والنص كامال هو ِّ َ : عن العباس ابـن عبـد املطلـب قـال (:)٢(ُ
ًيا رسول اهللا إن قريشا إذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة وإذ: قلت ا لقونا لقونا بوجوه ً

ً عند ذلك غضبا شديدا ثم قالملسو هيلع هللا ىلصال نعرفها فغضب رسول اهللا  والذي نفس حممد بيده «: ً
ًيـا رسـول اهللا إن قريـشا : فقلـت. »ال يدخل قلب رجل اإليامن حتى حيبكم هللا ولرسـوله

ي كبـوة مـن األرض فقـال ـذاكروا أحساهبم، فجعلوا مثلك كمثل نخلـة فــسوا، فتـجل
 ثم ملا فرقهم قبائـل جعلنـي يف ،إن اهللا يوم خلق اخللق جعلني يف خريهم« :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ًخريهم قبيلة، ثم حني جعل البيوت جعلني يف خري بيوهتم، فأنا خـريهم نفـسا وخـريهم 
 ). »ًبيتا

ذكـر (، وعنـد ابـن كثـري يف بـاب )دالئل النبـوة(ـ والحظ أن احلديث يف كتاب 
 يف ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث تأكيـد عـىل رشف النبـي ) النسب الرشيف وطيب األصل املنيف

 ـــــــــــــــــ
 .دون ذكر صفحة   )١(
ذكر النسب (موجود يف دالئل النبوة للبيهقي، ويف البداية والنهاية البن كثري املجلد الثاين باب    )٢(

 ).الرشيف واألصل املنيف
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )٩٥(

أال .  ليس ابن أبيه وأنه مل يكن رشيفا يف نسبهملسو هيلع هللا ىلصنسبه، وهو يستدل به عىل أن الرسول 
 .قبحه اهللا

والعباس يشتكي من حالة التنكر التي تبدهيا قريش لبني هاشم أبناء عمومة النبي 
وها من قبـل، قلـت ًحتى أهنم يقابلون العباس وبني هاشم عموما بوجوه مل يعرف ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصًولو أن بطرس يعقل ما تكلم هبذا التدليس والكذب، فهو دائام يتكلم بأن الرسول 
ا قرشيا عربيا، وهذا احلديث فيـه أمـارة عـىل أن قريـشا كانـت ختالفـه  ًجاء ليقيم ملكً ً ً

 . هو وقرابته.. وتتنكر له هو ومن معه
ُل اإلسـالم واإلسـالم فقـط ًيف سياق تدليله عىل أن صيام رمضان كان موجودا قب *

 من سورة ١٨٣يف تفسري الطربي لآلية : ًأخذه من النصارى واحلنفاء يدلل عىل ذلك قائال
 اآلية، عـن  Z  < = > ;      :   9 8 7      6 5 4 3 ]البقرة 

الشعبي أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان كام فرض عليهم ومل يزل املـسلمون عـىل 
 . اهـ.)١(النصارىذلك يصنعون كام تصنع 

َلو صمت السنة كلها : ًوالنص كامال من نفس املكان الذي ينقل عنه عن الشعبي قال ُ ّْ َُ َ َّ ُْ
َألفطرت اليوم الذي يشك فيه فيقال من شعبان ويقال من رمضان، وذلـك أن النـصارى  َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ ََّ َّ َ َ َ َ َ َْ َ ِّ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َّ ْ َ

َفرض عليهم شهر رمضان كام َ َ َْ ََ َ َْ ِْ َ ِ َ فرض علينا فحولوه إىل الفـصل، وذلـك أهنـم كـانوا ربـام ُ ُ ْ ََّّ َ ْ ُ َّ َ ُْ َ َُ َ َ ِ َ َ َ ُْ ُ ََ َ َ ِ
ْصاموه يف القيظ يعدون ثالثني يوما، ثم جاء بعـدهم قـرن فأخـذوا بالثقـة مـن أنفـسهم  ْ ْ َ َّ ً ُُ َ ِّ ُ َ َ ُ َ َ َْ َُّ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِِ َ َ َ ْ ِ

ًفصاموا قبل الثالثني يوما وبعدها يوما، ً ُْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ِ َّ َ َّ ثم مل يزل اآلخر يستن سنة القرن الذي قبله حتـى َ ََ ْ ّ َ ََ َ َ ُِ َّ ْ ْْ ُ ْ ََّّ َ َ ْ
ْصارت إىل مخسني، فـذلك قولـه ََ َ ََ ِ َِ ْ َْ َ َ: [6      7 8 9   :      ; < = >  Z 

 ـــــــــــــــــ
 .١٠/يف الصميم احللقة األوىل د)   ١(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٩٦(

 > ;      :   9 ]: وذكر الطربي بعد هذا رواية أخرى تبني املراد من قول اهللا تعاىل

= >  Z   .  

َّأما ال: (يقول َّ ْذين من قبلنا فالنصارى، كتب عليهم رمضان، وكتب علـيهم أن ال َ َ ََ ْ َ َ ْ َِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ََ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َّ َ
َيأكلوا وال يرشبوا بعد النوم، وال ينكحوا النساء شهر رمضان َْ َ َْ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ََ ُِّ ْ َِّ َ ُ َفاشتد عـىل النـصارى . ْ َ َّ َ َْ َّ َ َ

ِصيام رمضان، وجعل يقلب عليهم يف ا ْ َ َِ ْ ُ َ َ َ ََ ِّ ََ ََ ْلـشتاء والـصيفِ َّ َ َ ُ فلـام رأوا ذلـك اجتمعـوا ؛ِّ ْ َْ َ ََّ َ ِ َ ََ َ
ُفجعلوا صياما يف الفصل بني الشتاء والصيف، وقالوا ْ َُ َ ََ ْ َّ َ َ ْ َ َ ََ ِّ ْ ًِ فر هبا مـا : ِ َنزيد عرشين يوما نكَ َ ًِ ِِّ ُ َْ َ َ ْ ِ ِ

َصنعنا َْ َفجعلوا صيامهم مخسني، فلم يزل املسلمون عـىل ذلـك. َ ِ َِ َ ُْ َ ََ ََ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ْ َ َُ َ َ َ يـصنعون كـام تـصنع َِ َْ ُ ْ ََ َ َ َ
َّالنصارى، حتى كان من أمر أيب قيس بن رصمة وعمر بن اخلطاب ما كـان فأحـل اهللاَّ  َ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ََ َِ َ َّ ْ َ ََ ََ َ َ ْ َُ ْ ِ َِ َ َّ َّ

ْهلم األكل والرشب واجلامع إىل طلوع الفجر َ ََ ُ ْ َْ ُ َ َْ ِْ ْ ُّ َ  . اهـ).ُ
 !ا ذكره الطربي؟ممهل يف كالم بطرس يشء 

 أنه أخذ شعرية الصيام مـن النـصارى ـ وهـو ال ملسو هيلع هللا ىلصىل الرسول يكذب ليفرتي ع
ٍيعرتف أهنم املسيحيون اليوم ـ وأهنـا مل تفـرض بـوحي مـن اهللا وإنـام بتقليـد لألمـم 

أال لعنة اهللا . أستدل بكتب املسلمني: إلخ ثم يقول...األخرى نصارى وصابئة ومانوية
 .عىل الكاذبني

 .)١(ة؛ ألنه تزوج عىل النرصانية مل يتزوج غري خدجيملسو هيلع هللا ىلصالرسول :  يقول *

 من خدجية هم أعاممه محـزة أو ملسو هيلع هللا ىلصإن الذي زوج النبي : كتب السري مجيعها تقول
أخوها عمرو : ّأبو طالب وأهنم خطبوها من أبيها خويلد أو عمها عمرو بن أسد وقيل

بن خويلد بن أسد، وأن أبا طالب قام وخطب خطبة النكاح وأبو طالب وثني مـات ا
 ـــــــــــــــــ

 .٥١/ اهللا؟ دسؤال جريء احللقة األوىل من هل القرآن كالم)   ١(
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )٩٧(

يـدعوهنا ملـة أبـيهم ) الوثنيـة( وكل من حرض الزواج كانوا عىل الـرشك عىل رشكه،
ُإبراهيم وليس ثم ذكر قط لورقة بن نوفل إال يف رواية حكم عليها بأهنا ال تـصح قـال 

يمدح النبي ويكلم ويل ) هو الفحل ال جيدع أنفه فأنكحها منه (ملسو هيلع هللا ىلصفيها عن رسول اهللا 
 صحت هذه الرواية ـ وهي ال تصح ـ فهـي وإن) أباها أو عمها أو أخاها(أمر خدجية 

ًتدل عىل أنه كان شخصا عاديا حرض الزواج  فال أدري من أين جاء زكريا بطـرس ،)١(ً
 .!! تزوج عىل النرصانيةملسو هيلع هللا ىلصبأن النبي 

إنه كالم القس النرصاين اللبناين املـاروين جوزيـف قـذى املـشهور بـأيب موسـى 
ألفاك األثيم خليل عبد الكريم ونقل عن  ، ونقل عنه ا)٢()قس ونبي(احلريري يف كتابه 

مل تتكلم به السرية النبوية، . وهذا الكالم حمض كذب. خليل عبد الكريم زكريا بطرس
 .وال أحد من علامء املسلمني

ً سألنا كثريا عن الصالة عىل النبـي ومل :يقول. يتعجب كيف يصيل اهللا عىل نبيه *
ٍتهى قال جربيل ملحمد ـ وصىل اهللا عىل حممد يف سدرة املن: ًويتابع قائال. نجد من جييب

 ماذا يقول اهللا؟ :ملسو هيلع هللا ىلصوعىل آله وصحبه وسلم ـ انتظر هنا اهللا يصيل، فقال له رسول اهللا 
 .)٣( وكأن اهللا يسجد أو يركعًسبوح وينحني بجبهته قليال.. قال يقول سبوح

آليـات مل تسمع ألنك ال تريد أن تسمع، ولو قرأت ما كتـب املفـرسون يف ا: قلنا
التي فيها ذكر صالة اهللا عىل نبيه لعلمت ما هي صالة اهللا عىل نبيه، وكيف مل يقرأ وهو 

 !يذكر أنه يرجع إىل كتب التفسري يف كل يشء؟
 ـــــــــــــــــ

 .٥١/سؤال جريء احللقة األوىل من هل القرآن كالم اهللا؟ د)   ١(
 .٥١/سؤال جريء احللقة األوىل من هل القرآن كالم اهللا؟ د)   ٢(
 .٣٥/سؤال جريء، احللقة الثانية هل القرآن كالم اهللا؟ د)   ٣(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )٩٨(

 : ًوبيانا ملن يقرأ أقول
 وعىل عباده املؤمنني يف سورة األحزاب يف ملسو هيلع هللا ىلصوردت صالة اهللا تعاىل عىل نبيه 

 B C D E  F HG I J  K L M N ]: ىـقوله تعال

O Z ]ويف قوله تعاىل، ]٥٦: األحزاب :[Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ 
ß à âá ã ä å Z ]فاهللا سبحانه وتعاىل ، ]٤٣: األحزاب

ومالئكته يصلون عىل النبي، واهللا سبحانه وتعاىل ومالئكته يصلون عىل عباد اهللا 
 .املؤمنني

ئكة عىل عبـاد اهللا ومعنى صالة اهللا عىل عباده املؤمنني رمحتهم، ومعنى صالة املال
  Ý ]الدعاء هلم، وهذا واضح من متام اآلية التي أتت كتعليل لصالة اهللا علـيهم 

Þ ß à âá ã ä å Z من : أي: (يقول الشيخ السعدي رمحه اهللا
وصـالة مالئكتـه ، وثنائـه، أن جعل مـن صـالته علـيهم، رمحته باملؤمنني ولطفه هبم

، والعلم، والتوفيق، إىل نور اإليامن، جلهلما خيرجهم من ظلامت الذنوب وا، ودعائهم
، تـستدعي مـنهم شـكرها، أنعم هبا عىل العبـاد الطـائعني، فهذه أعظم نعمة. والعمل

، أفـضل املالئكـة، وجعل محلة عرشه. الذي لطف هبم ورمحهم، واإلكثار من ذكر اهللاّ
 .هـ.ا) يسبحون بحمد رهبم ويستغفرون للذين آمنوا، ومن حوله

والصالة من اهللا تعاىل ثناؤه عىل العبد عند املالئكة حكاه : (ثريويقول ابن ك
وأما الصالة من املالئكة ... وقال غريه الصالة من اهللا عز وجل الرمحة )١(البخاري

 ـــــــــــــــــ
 B C D E  F HG I J  K ] :باب قولـه تعـاىل: ًجعله البخاري بابا فقال)   ١(

L M N O P Z  ثنـاؤه عليـه عنـد املالئكـة، وصـالة : صالة اهللا: قال أبو العالية
َيربكون): يصلون: (الدعاء، قال ابن عباس: املالئكة ِّ َ ُ. 
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )٩٩(

 ¥ ¤     £ ¢ ¡ ] :فبمعنى الدعاء للناس واالستغفار كقوله تبارك وتعاىل
¦  § ̈ © ª  «  ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´  

µ   ¶   ¸ ¹ º »  ¼  ½    ¾  ! " # $ % & ' 

(  ) * + -, . / 0    1 2 3 4Z. 
 ]٩ـ٧:غافر[ 

 وصالتنا عليه دعاء، نصيل نرجو من اهللا الثواب ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبي ونحن نصيل: ُقلت
 .لنا كام وعدنا
الرشيعة اإلسالمية هلا خصوصية يف استعامل األلفاظ اللغويـة، فهـي وإن : ُوقلت

هنا ال تستعمله بذات املعنى املوضوع له يف اللغة عىل كانت تستعمل اللفظ اللغوي إال أ
ًالدوام بل ختصصه غالبا، وتستعمله كام هو أحيانا، وأحيانا تضيف عليه أو تنقص منه ً ً .

ولفظ الصالة عند إطالقه ينـرصف للـصالة املخـصوصة التـي هـي أقـوال وأفعـال 
ُاق املعنـى وعنـد التقيـد حيـدد الـسي. خمصوصة يف أوقات خمصوصة هبيئة خمـصوصة

 .  غري صالة اهللا علينا غري صالة املالئكة عليناملسو هيلع هللا ىلصفصالتنا هللا غري صالتنا عىل النبي 
واملقصود أن زكريا بطرس يتعمد الكذب ليلـبس عـىل النـاس ويكـذب علـيهم 

كـل كتـب التفـسري، وكتـب احلـديث .. فمعنى صالة اهللا موجـود يف كتـب التفـسري
 هو يدعي أنه سأل وبحـث ومل جيـد مـن كل كتب احلديث الصحيحة ثم.. الصحيحة

 .أال لعنة اهللا عىل الكاذبني. جييب
 فقابله وهو عريان، ثم جاء عمر فقابله وهو عريان، ثـم ملسو هيلع هللا ىلصأبو بكر جاء للنبي  *

كيـف ال أخـشى مـن رجـل : مل تفعل هذا فيقول: جاء عثامن فتغطى فقالت له عائشة
 . )١(ختشى منه املالئكة

 ـــــــــــــــــ
 .٤٤/سؤال جريء، احللقة الثانية هل القرآن كالم اهللا؟ د)   ١(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٠٠(

 .هذا نص كالمه
 يقابلهم ملسو هيلع هللا ىلصورة أبا بكر وعمر وعائشة رضوان اهللا عليه ورسول اهللا يضع يف الص

 . وهذه مل ينطق هبا أحد قبل هذا الكذاب اللئيم. ًعريانا ثم يتغطى من عثامن
من حديث عائشة ) ٤٤١٤(واحلديث عند مسلم كتاب فضائل الصحابة حديث 

ُكان رسول اهللاَِّ (: ريض اهللا عنها قالت ُ َ َ ِ مضطجعا يف ملسو هيلع هللا ىلصَ ً ِ َ ْ ْبيتـي كاشـفا عـن فخذيـه أو ُ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ
ر فأذن له وهو عىل تلك احلال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن لـه  ُساقيه فاستأذن أبو بكْ َ َ َ ُ َ ُ َْ ْ ََ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ ْ َّ َ ْ َُ ََ َّ َ َِ َ َ ُ ٍ َ

ُوهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثامن فجلس رسول اهللاَِّ  َُ َ َ ْ ََّ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ ُ َ َ َُ ْ َ َّ َ َ ِ َ َ وسملسو هيلع هللا ىلصُ ٌوى ثيابه قـال حممـد َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َِّ
ر فلم  ْوال أقول ذلك يف يوم واحد فدخل فتحدث، فلام خرج قالت عائشة دخل أبو بكْ َ ََّ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ ٍُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ ََ َ َ ٍَ ِ ٍ ِ َِ ْ َّ َ َ ِ َ

َهتتش له ومل تباله ثم دخل عمر فلم هتتش له ومل تباله ثم دخل َ َ َ ََ ََ َ َ ُ َ َ َ َُّ ْ ْ ُ َ َّ ُْ َ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َْ َّْ ََّ ُ َ عثامن فجلست وسويت َ َ ُْ َّ َ ََ ْ ََ َ ُ ْ
َثيابك فقال َ َ َ َ َ ُأال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة« :ِ َ ِ ِ ِ ِ َِْ ُ ُ ْْ َ َ َْ َ ٍْ َ َ« (. 

ٍالحظ ليس هناك تعر كام يدعي هذا الكذاب اللئيم، والراوي يشك يف املكشوف 
 ومل ً كان مضطجعا يف فراشه،ملسو هيلع هللا ىلصإنه : عنه ساق أم فخذ، ورواية أخرى عند أمحد تقول

فهـو ) ثم دخـل عـثامن فـسويت ثيابـك: (تذكر كشف ساق وال فخذ، وعائشة تقول
كـام يقـول . بثيابه، وهي حالة من التدلل يف حرضة من يدل عليه من فضالء أصـحابه

 .النووي رمحه اهللا يف رشح احلديث
إن الرشيعة اإلسالمية ال : ويقول )١(!ًيكرر دائام أين طريق اخلالص يف القرآن؟ *
ٍي عىل خالص للبرشية، يعني بذلك اخلالص من عذاب اهللا ودخول اجلنـة، وأن حتتو

 وهـو حمـور .)٢(اإلسالم ليس عنده سوى أمر وهني فقط وال يغري املـرء مـن الـداخل
 ـــــــــــــــــ

 .٤٣/سؤال جريء، احللقة األوىل من هل القرآن كالم اهللا؟ د   )١(
 .٢٣/ من برنامج أسئلة عن اإليامن د٣٦  حلقة ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

 

  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١٠١(

 .أسايس من حماوره التي يتكلم فيها

وهو يكذب فالبعثة النبوية كلها من أجل أن يدخل الناس اجلنة وينجوا من النار، 
ً إال نذيرا وبشريا، نذيرا خيوف الناس النار وبشريا يبرشهم باجلنةملسو هيلع هللا ىلصلنبي وما بعث ا ًً ً .

[ H I J K ML N O  P Q      R S T Z   ]٢٤: فاطر.[  
إيامن باهللا ورسوله وعمل بام رشع .. واخلالص عندنا بتوحيد اهللا سبحانه وتعاىل

̂   [ \ ] Y Z ]:  ، هبذا اخلالص عندنا قال تعاىلملسو هيلع هللا ىلصاهللا عىل لسان رسوله 

_ ` a b c ed f  g h i j k Z ]النحل :
 º » ¼ ½      ¿¾  À Á Â Ã Ä Å      Æ ¹ ¸ ]:  وقال تعاىل،]٩٧
Ç    È  É Ê Ë Ì Í Î    Ï Z ]وقال تعاىل]٤٠: غافر ، :[ Ê 
Ë Ì  Í Î  Ï Ð Ñ Ò    Ó Ô Õ Ö  × Ø Ù  Ú Û  Ü Ý  Þ ß 

à á      Z  ]٧٥، ٧٤: طه[. 
: ن الداخل هذه كذبة، يشهد هو بنفسه عىل كذهبا حني يقولوحكاية عدم التغري م

فأعامل اجلوارح ـ ومنها قول اللسان ـ ثمرة ملـا يف  )١()من فضلة القلب يتكلم اللسان(
ُالصدور، وأعامل اجلوارح تبعا ملا حيب املرء وما يكره، تطلب ما حيب وتدفع ما يكره،  ً

 بذل وخضوع، ففالن عبد هللا بمعنى والعبادة مرحلة من مراحل احلب، وتعني الطاعة
أحبه وتذلل له وصار حيث يريد يفعل ما حيـب ويـرتك مـا يكـره، ومـن أبغـض اهللا 
َّورسوله وامتثل أوامر الرشيعة يف الظاهر فقط رهبة أو رغبة هو عندنا منافق ال حظ له  ً

  )٢(!ن اإلسالم ال يغري من الداخل؟إ :فكيف يقال. يف اإلسالم
 ـــــــــــــــــ

، وهي فقرة يف إنجيل لوقا اإلصحاح الـسادس ٢٢/ من برنامج أسئلة عن اإليامن د٣٦حلقة    )١(
 .٤٦العدد 

 .الصفحة اخلاصة يف صيد الفوائد) املعرفة والقبول واإلذعان(انظر للكاتب مقال    )٢(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٠٢(

إن الكائن الذي رآه يف غار حراء كان خينقه، ويستدل هبـذا : رتييقول هذا املف *
ا ما كان رشيرا خينق، ويقول بأن النبي  ًعىل أنه كان شيطانا ولو كان ملكً ً مل يفكر أبدا ملسو هيلع هللا ىلصً

 .)١(ًأنه ملك بل كان جيزم أنه جني وكان يقول خلدجية رأيت تابعا أو مسني جن

ًه ـ ضمه أو احتضنه ـ  ضـام شـديدا ّ حني ظهر له بل غطملسو هيلع هللا ىلصوامللك مل خينق النبي  ً ّ
ِفعل املحب مع حبيبه، واسـمع القـصة كـام تروهيـا أم املـؤمنني .. حتى بلغ منه اجلهد

َفجاءه امللك فقال... (: عائشة ريض اهللا عنها تقول ََ َ َْ َُ ُ ْاقرأ: ََ َ َ قال،ْ ِمـا أنـا بقـارئ،ٍ: َ َ ِ َ َ  َ:َ قـالَ
ِّفأخذين فغطني حتى بلغ من َ َّ َِ َِ ََ َ َّ َ َ َِ َي اجلهد ثم أرسلني فقـالَ َ َ ُِ َ َ ْ ََّ َ ْ ْاقـرأ: َْ َ ُقلـت، ْ ْ ٍمـا أنـا بقـارئ: ُ ِِ َ َ َ َ ،

َفأخذين فغطني الثانية حتى بلغ مني اجلهد ثم أرسلني فقال َ ُ َ َّ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َّ ََ َ ِّ َ َّ َْ َْ َ َ َّ َ ِ ْ اقرأَ:َ َ ُفقلت، ْ ْ ُ ٍما أنا بقارئ: َ ِِ َ َ َ َ ،
َفأخذين فغطني الثالثة ثم أ َّ ُ َ َ َّ َ َِ ِ َّ َ ِ َ َ َرسلني فقالَ َ ِ َ َ ْ: َ  [  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K

  Y  X   W  VZ.  
ُفرجع هبا رسول اهللاَِّ  ُ َ َ َِ َ َ ُ يرجف فؤادهملسو هيلع هللا ىلصَ ُ ُ ََ ُ ُ َ فدخل عىل خدجية ،ْ ََ ِ َ ََ َ َ َبنت خويلـد ريض اهللاَُ ِ ٍ َِ ِ ْ َ ُ ْ ِ 

َعنها فقال َ َ ْ ِزملوين زملوين َ:َ ُِ ُِّ َِّ ُ فزملوه حتى ذهب عنه ا،َ َ َْ َ ََ َ ََّ ُ َلـروع،ُ فقـال خلدجيـة وأخربهـا َّ َ َ َ َّْ َ َ َ َْ َ َِ ِ َ
َاخلرب َ َ ِلقد خشيت عىل نفيس، :ْ ِْ َ َ ََ ُ َ ْ ُ فقالت خدجيةَ َ ََ ِ َ ْ َكال واهللاَِّ: َ َّ َ ما خيزيك اهللاَُ ِ ْ ُ ً أبداَ َ ُ إنك لتصل ؛َ َِ َ ََّ ِ
َالرحم ل،َِّ َّ وحتمل الكَ ْ ُ ِ ْ َ سب املعدوم،َ َ وتكْ ُ َْ ُ ََْ َ وتقري الضيف،ِ ْ ََّ ِ ْ ُ وتعني،َ ِ ُ َ عىل نوائب احلقَ ْ ِ ِ َ َ َ َ. 

ِّفانطلقت به خدجية حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العـزى ابـن عـم  َ َ ََ َّ َ ْ َْ ْ ُ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َِ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َّ ِْ َِ
َخدجية َ ِ ِ وكان امرأ قد تنرص يف اجلاهلية،َ َّ َِ ِ َ َّ َ ْْ َ َِ َ َ َ ْ ً تـ،َ تب الكتـاب العـرباين فيكْ ُ وكان يكْ َ َُ َ ُ َ ََ ََّ ِ َ ْ ِ ِْ ْ ْب مـن َ ُِ

ْاإلنجيل بال ِْ ِِ ِ َعربانية ما شاء اهللاُْ َ َ َْ ِ ِ تـبَِّ َ أن يكْ َُ ْ َ وكـان شـيخا كبـريا قـد عمـي،َ ِ َ ْ َ ًَ ِ َ َ ًَ ْ ُ فقالـت لـه ،َ َ َْ َ َ
ِخدجي ِّن عمـْا ابـَ ي:ُةـََ َ َ اسم،َ ِع مـْ ْن ابـْ ِن أخـْ َ ُ فقال له ورقة،َيكـِ َ َ ََ َ ُ َ َيا ابن أخي ماذا ترى: َ ََ َ ِ َ َ ْ  !؟َ

 ـــــــــــــــــ
 وكـرر حكايـة اخلنـق هـذه يف ١٧/القـرآن كـالم اهللا؟ دسؤال جريء، احللقة األوىل من هل )    ١(

 .٤٧/احللقة التاسعة العارشة من برنامج حوار احلق د
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١٠٣(

ُفأخربه  َ َ ْ َ ُرسول اهللاُ َ ُ َ خرب ما رأىملسو هيلع هللا ىلصَ َ َ َ َ ُفقال له ورقة، َ َ َ ََ َ ُ َ َهذا الناموس الـذي نـزل اهللاُ عـىل : َ َ ََّ ََّ ِ ُ ُ َّ َ َ
َموسى ًيا ليتني فيها جذعا، ُ َ َ َ ْ َِ ِ َ َليتني أكون حيا إذ خيرجك قومك، َ َُ ْ ُ  َ َْ ْ ُِ ْ ُ ِ ُ َ ِ َ ُفقال رسـول اهللاَِّ ، َ َُ َ َ  :ملسو هيلع هللا ىلصَ

ْأو خمرجي هم؟ َُّ َِ ِ ْ ُ ْ نعمَ:َ قال!َ َ َمل يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي، َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َّْ ٌِ ِ ِِ َ َِ ْ ُّ َ َْ ِوإن يدركني ، ْ ْ ِ ْ ُ َْ ِ
ًيومك أنرصك نرصا مؤزرا ُ ْ ُ َُّ َ ً َْ َْ َ َ ْ َثم مل ينشب ورقة أن تويف، َ َ َِّّ ُ َ ْ َُ ْ ُ َ َ َُ َ ْ ْ .(... 

ٌّال فيها خنق وال جن وال غريه، كام يقول الكذاب، وإنـام تـصف النبـي بمكـارم 
سب املعدوم وتقري الـضيف وتعـني (األخالق  ل وتكْ ُإنك لتصل الرحم وحتمل الكَ َّ ِْ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ََّ ْ َ ْ ُ َ ََ ِ ْ ََْ َ ََّّ ْ ُ ُ ََ ِ َ ِ

ِّعىل نوائب احلق َ ْ ِ ِ َ َ َ  . َهذا وهو بعد مل يوح إليه) َ

 .  بأنه نبي األمة، وأن هذا مثل الذي نزل عىل موسىملسو هيلع هللا ىلصوفيها ورقة يبرش النبي 
كيف يقبلنـي قـومي : حريا الراهب، وقال له جلس لبملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا :  يقول*

ا عليهم؛ فقال له بحريا  ِادع النبوة؛ فإنه لن يكذبك أو خيالفك أحد: ملكً ّ!! 
. ً لبحـريا الراهـب أبـدا، ال يوجـد هـذا يف كتبنـاملسو هيلع هللا ىلصوهو كذاب فام جلس النبي 

َّوالكذب ليس له أقدام يميش عليها؛ فكالمه يكذب نفسه، فقد كذب النبي  ُ قومه، ملسو هيلع هللا ىلصّ
آذوه وطردوه من بلده، ثم حاربوه وحاولوا قتله عدة مرات، وكذا كل نبي أرسله اهللا و

إىل قومه كذبوه وآذوه، وربام حاولوا قتله ـ إبراهيم وموسى وعيسى وأيوب ونـوح ـ  
وليس كام يفرتي الكذاب اللئيم زكريا بطرس عىل لسان بحريا، بل إن القوم هم الذين 

واهللا يا عم لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف : (العرضوا عليه امللك فرفضه، وق
، ثـم بكـى )يساري عىل أن أترك هذا الدين ما تركته؛ حتى يظهره اهللا أو أهلـك دونـه

 . ـ وقام من بينهم ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا ـ 

َوإن كانت هذه تعليامت بحريا، فلم ينطق هبا النبي  ؛ ويف هذا دليل عـىل أن ! ؟ملسو هيلع هللا ىلصِ
 .ًشيئا ملسو هيلع هللا ىلصّبحريا مل يعلم النبي 

قلت له هذا عندما انقطع رجائي يف اهللا؛ فتجرأت عىل (  يقول عىل لسان بحريا *
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٠٤(

  )١()ًاهللا وشبهته بالذي كانوا يعبدونه،  وجعلته صمدا ال يسمع وال يبرص كمثل احلجر 

!      "    ]:  ، بـل يف حمكـم التنزيـلملسو هيلع هللا ىلصوما تكلم هبـذا رسـول اهللا : قلت
,   +  *   )  (  '   &  %  $#   43        2  1  0/  .  -

7  6     5Z   ]ــشورى  l    k   j  i  h   ]: ، وقــال تعــاىل]١١ :ال
    ~  }|  {  zy  x  w   v      u  t  s  r  qp  o  n  m

  ¢     ¡  �Z ]فاهللا ليس كمثله يشء، واهللا هو السميع البـصري]٥٦: غافر ، .
لذي ال يسمع وال يبـرص، وإنـام والصمد ال تعني ا. وبطرس يكذب وال شك يف هذا

مادة الكلمة تدور عىل القوة واالجتامع، فالصمد القوي املجتمع الذي ال يغلب قوتـه 
ُيشء، وال يشتت إرادته أحد، والصمد هو الذي يصمد ـ يلجأ ـ إليه، وليس الـذي ال  ُ

 . يسمع وال يبرص كمثل احلجر؛ كام يفرتي هذا املجرم

 ، ويف هذا دليل عىل أن ملسو هيلع هللا ىلصبحريا فلم ينطق هبا النبي إن كانت هذه تعليامت : ُقلت
 .ً شيئاملسو هيلع هللا ىلصّبحريا مل يعلم النبي 

ْيفرس ختم النبوة بني كتفي النبي بأنه ومحـة، ثـم يتـساءل هـل :  من صور كذبه*
ً ويقول خاتم النبو ة ليس موجودا يف الكتـاب املقـدس، وأنـه )٢(الومحة تعني أنه نبي؟

 .)٣(يف القرآنمأخوذ من قوهلم خاتم النبيني 
ِّ مل يكن عنده من البينة عىل النبوة سوى اخلاتم ملسو هيلع هللا ىلصوتدليسه هنا يف ادعاء أن النبي 

الذي كان بني كتفيه، ومل يكن ومحة كام يدعي هو، بل قامت كل األدلة عـىل أن النبـي 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٣(يف الصميم احللقة )    ١(
 .١٥/يف الصميم احللقة الرابعة عرشة د)    ٢(
 .١٦/احللقة اخلامسة عرشة د)     ٣(
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١٠٥(

فعىل حد قوهلم مقاييس معرفة صدق النبي يف دعواه هي أن يأيت .  نبي من عند اهللاملسو هيلع هللا ىلص
  .)١(وءاتبمعجزات ونب

ً كثـرية أيـضا، ملسو هيلع هللا ىلصٍ كثرية، بصعوبة حتـىص، ونبـوءات النبـي ملسو هيلع هللا ىلصومعجزات النبي 
ٍبجهد جهيد  حتىص القرآن أول معجزاته، واجلامدات نطقت بني يديه، وشـهدت لـه . ٍ

 وعدد من املرىض برأ بدعائه أو بلمسة يده أو بتفلة مـن )٣( وانشق له القمر)٢(بالرسالة
ِّ والطعام كثر بربك)٤(فمه  )٥(ته عدة مرات يوم األحزاب ويوم تبوك ويوم عمرة القضاءُ

 واملاء نبع من بني )٦(ّوالشاة العجوز التي ال تلد حلبت حني مس رضعها بيده الرشيفة
 .. )٨(َّواجلذع حن لفراقه )٧(أصابعه

ًوأنبأ عديا ـ الذي كان نرصانيا وأسلم ـ . وغري هذا كثري يف كتب السنة الصحيحة ً
 وأن )٩(م هذا األمر حتى يصري الراكب ال خيشى إال اهللا والذئب عىل غنمهبأن اهللا سيت

سيخرجون إليهـا ويـدعون  ًاهللا سيفتح الشام واليمن والعراق، وأن نفرا من أصحابه
 ـــــــــــــــــ

، مـن أقـوال رأفـت العـامري، ١١/؟ دسؤال جريء، احللقـة الثانيـة، هـل القـرآن كـالم اهللا)    ١(
ّ استدل عىل نبوة املسيح بأنه كثر الطعـام، ١٨وبطرس جالس يسمع ومل يعرتض، ويف الدقيقة 

 . عدة مرات يف عمرة القضاء، ويف يوم األحزاب ،ويوم تبوكملسو هيلع هللا ىلص وهذا األمر حدث من النبي 
 ).٤٢٢٢(، ومسلم حديث )٣٥٧٩(البخاري حديث )    ٢(
 ).٥٠١٠(، ومسلم حديث )٣٦٣٦(ديث البخاري ح)    ٣(
 ).٤٤٢٣(، ومسلم حديث )٢٩٤٢(البخاري حديث )    ٤(
 ).٣٨٣٣(، ومسلم حديث )٦٠٢(البخاري حديث )    ٥(
 ).٣٤١٧(مسند أمحد حديث )    ٦(
 ).٤٢٢٤(، ومسلم حديث )٣٥٧٩(البخاري حديث )    ٧(
 ).١٤٠٧(، ومسلم حديث )٩١٨(البخاري حديث )    ٨(
 ).١٦٨٧(، ومسلم )٣٥٩٥(بخاري حديث ال)    ٩(
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 وأن )٣(ً وأن عامرا تقتله الفرقة الباغية)٢( وأنه إذا هلك كرسى فال كرسى بعده)١(املدينة
ونعى النجايش يف اليوم  )٥(به يقتلون أمية بن خلف وأن أصحا)٤(عمر وعثامن شهيدان

ًونعـى جعفـرا وزيـدا وابـن  )٦( باملدينةملسو هيلع هللا ىلصالذي مات فيه، وهو باحلبشة ورسول اهللا  ً
 )٧( ، وكان يصف املعركةملسو هيلع هللا ىلص، وهو باملدينة )ًباألردن حاليا(رواحة حني قتلوا يف مؤتة 
 مـدين حكـى عـن مـريم وعـن موسـى وعيـسى وأهـل.. وأخرب من أنبـاء املـايض

واملؤتفكات وقوم تبع وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، هذا وهو 
وما حكـاه عـنهم ال يتوافـق يف . أمي مل يقرأ ومل يكتب، ومل خيرج من بني شعاب مكة

قليل أو كثري مع حكايات كتب النصارى واليهود حتى يقال أنه أخذ منهم، ومن شاء 
 .فليقرأ هذا وذاك

ًو بيان أن زكريا كذاب يف دعوى أننا ال نملك دليال عىل نبوة النبي واملقصود هنا ه ّ
ّ ، وكذاب يف دعوى أن خـاتم النبيـني يف قولـه ملسو هيلع هللا ىلص)٨( سوى اخلاتم الذي بني كتفيهملسو هيلع هللا ىلص

 ـــــــــــــــــ
 .٢٤٥٩، ومسلم )١٨٧٥(البخاري حديث )    ١(
 ).٥١٩٦(، ومسلم حديث )٣١٢٠(البخاري حديث )    ٢(
 ).٥١٩٢(، ومسلم حديث )٤٤٧(البخاري حديث )    ٣(
 .٤٤١٦، ومسلم )٣٦٧٤(البخاري حديث )    ٤(
 ).٣٩٥٠(البخاري حديث )    ٥(
 ).١٥٨٠(ومسلم حديث ) ١٢٤٥(البخاري حديث )   ٦(
 .١٢٤٦/البخاري)    ٧(
أوحـي إليـه إال شـهادة ملسو هيلع هللا ىلص ًال يملك املسلمون دليال عىل أن رسول اهللا : ويف مكان آخر يقول)    ٨(

خدجية، ومرة يقول شهادة بحريا ، ومرة يقول شهادة ورقة، ومـرة أخـرى يقـول ال يملكـون 
. هذا الرتدد دليل عىل الكذب ونكـران احلـقًدليال إال بعض األمور التي يصفها بالشعوذة ، و

بحـريا شـهد، وورقـة شـهد، وخدجيـة شـهدت ـ إن صـحت الروايـة ـ : ثم عـىل لـسانه هـو
ًكـان بعيـدا متامـا عـنملسو هيلع هللا ىلص واملعجزات شهدت وال يذهب هبا وصفه هلـا بالـشعوذة؛ فنبينـا  ً=  

 

  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٠٦(
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١٠٧(

ــاىل  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹   ]:ســبحانه وتع
  Ê  É  È  ÇZ] وهـذا الكـالم بعيـد  تعني عىل كتفه ختم النبـوة،]٤٠: األحزاب 

الـذي  )١(ًجدا، مل يقل به أحد قبل هذا األفاك األثيم، وإنام خاتم النبيني تعني آخـرهم
ًختموا به، والسياق واضح متاما ويزيده وضوحا حديث أيب هريـرة ـ ريض اهللا عنـه ـ  ً

ُمثيل ومثل األنبياء كمثـل رجـل: (ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا : عند البخاري وغريه قال ََ َ َ َ َِ َ َ ََ ِ ْ َ ْ ً بنـى دارا ِ َ ََ
َفأمتها وأكملها إال موضع لبنة فجعل الناس يدخلوهنا ويتعجبون منها ويقولون لـوال  َّْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ ََ ُ ُ َ َ ََ َُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ُ ْ َّ َ ِْ ِِ ِ َ َّ َ َ

ُموضع اللبنة، قال رسول اهللاَّ  َ ََ َ َ ِ َّ ِ َ فأنا موضع اللبنة جئت فختمت األنبياءملسو هيلع هللا ىلصْ ْ َِ ِْ ََ ْ َ َ ْ ََ َِ َّ ِ ْ َ()٢(. 
 ! اخلاتم؟) الصحابيات(هل رأى أحد من النساء : ذيع يسأله امل*

أتيت رسول اهللا مع أيب وعيل قمـيص أصـفر : أم خالد بنت خالد بن سعيد تقول
َّسنا سنا  َِّ فذهبت ألعـب : قالت) وقالوا يف التفسري إهنا كلمة حبشية معناه حلوة حلوة(ِ

،  )٣(عهـا، رواه البخـاريمنعنـي ـ قـال رسـول اهللا د: زبرينـ بخاتم النبوة فزبرين أيب 
 . هو دي سنا سنا: ًويقول معلقا

والكذب يف صيغة السؤال ويف طريقة اإلجابة؛ فالسؤال عن النساء الـاليت رأيـن 
 اخلاتم؟

واملستمع يفهم من هذا أن أم خالد هـذه امـرأة رأت اخلـاتم، ويـساعد يف ذلـك 
ُرية حتمل عىل اليد، ً؛ وكأهنا تزوجت وأنجبت خالدا، وهي طفلة صغ)أم خالد(اسمها 

  ـــــــــــــــــ
 .وسيأيت تفصيل ذلك إن شاء اهللا وقدر. الشعوذة=

 .طربي لآليةتفسري ال: انظر )     ١(
، كتـاب )٤٢٣٧(ومـسلم حـديث . ، كتـاب املناقـب)٣٥٣٥(متفق عليه، البخاري حديث )    ٢(

 .الفضائل
 .٢٣/احللقة اخلامسة عرشة د)     ٣(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٠٨(

وهذا اسم هلا وليس كنية تكنت هبا، ومثل هذا كثري يف ريف مرص، وقد جاء يف ترمجتها 
 بثيـاب ملسو هيلع هللا ىلصي رسـول اهللا ـأت: (يف سري أعالم النبالء حديث تتكلم فيه عن نفسها تقول

ائتـوين بـأم : فقـال. ؟ فـسكتوامن ترون أكسو هذه: فيها مخيصة سوداء صغرية، فقال
ل ـرتني، وجعــها مــيقولـ. أبيل وأخلقي: ُ يب أمحل، فألبسنيها بيده، وقالفأيت. خالد

ويـشري . هذا سـنا يـا أم خالـد، هـذا سـنا: ينظر إىل علم اخلميصة أصفر وأمحر، فقال
الحظ أهنم جاءوا هبا حممولة عىل األيـدي، ). حسن: بإصبعه إىل العلم وسنا باحلبشية

 .كانت طفلة
ِّسنة ( حني رآها ترتدي األصفر قال هلا ملسو هيلع هللا ىلص النبي ثم وهو يروي احلديث يقول إن ِ

َسنه سنه (؛ ما يفهم منه اإلعجاب واالنبهار هبا، وهذا كذب؛ الكلمة )ّسنة يا أم خالد ََ َ
ًأي حسنا يا أم خالد، يداعب الطفلة وقد دخلت عليه يف يد أبيها ثم جلس ) يا أم خالد
 فعـل ملسو هيلع هللا ىلصىل ظهـر النبـي  ـ يتحدث مع أبيها وراحت الطفلـة تلعـب عـملسو هيلع هللا ىلصالرسول ـ 

 .األطفال يف كل مكان وزمان
هل رأته امرأة أخرى ـ الحظ يقول امـرأة : ويؤكد التدليس تكرار املذيع السؤال

 .إال هذه املرأة يعني أم خالد. وال نساؤه. ال: فيجيب الكذاب اللئيم: ـأخرى 
فت واحلقيقة أنه ليس يف السنة النبوية الصحيحة وغري الصحيحة أن امـرأة وصـ

، التـي يقـول عنهـا أهنـا امـرأة )أم خالد(خاتم النبوة، اللهم إال هذه الطفلة الصغرية 
وال يلزم من عدم وصف إحدى نسائه خاتم النبوة . ليلبس عىل الناس ويكذب عليهم

وال يلزم من عدم وصف نسائه خاتم النبوة عدم وجوده فقد رآه نفر . َّعدم رؤيتهن له
 وال يلزم من رؤية اخلاتم التكشف والتعـري؛ ـ عليهم  رضوان اهللاـكثري من أصحابه 

 .فهو يف أعىل الكتف مما ييل الظهر
الالت مشتق من اسم اهللا، اهللا مذكر والالت املدام بتاعته، وأنه مكـان : ( يقول*
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١٠٩(

كـان ... ًمسجد الطائف، وحدث ذلك ختليدا لذكر األصنام يف قلوب املؤلفة قلـوهبم
  )١()يتألف الناس
 : الكذبات املضحكات؛ فمام يعرفه كل املسلمني أن اهللا سبحانه وتعاىلوهذه من

[ 2  1  0  /  .-  ,  +   *  ) Z  ] وأنـه ،  ] ٤ ، ٣: اإلخـالص
[ Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ      Ò  Ó Ô ÖÕ × Ø   ÚÙ Û Ü Ý Þ Z . 

 ]١٠١: األنعام [
     [: ;   < = > ?   @ A B    Z ]ــدنا ]٣: اجلــن ــيس هللا عن ــ(؛ فل ــام )دامم ، ك

 .يدعي هذا الكذاب اللئيم، ومن يقل هبذا فهو عىل غري ملتنا
عىل صـخرة يف الطـائف، وحـني مـات  )٢(ًكان رجال يلت سويق احلاج: والالت

 أنه مل يمت، وأنه دخل يف الصخرة وأمـر النـاس - يف اجلاهلية -ادعى عمرو بن حلي 
ُضع عليه الستار، وهيدى له اهلدي ًبتعظيم هذه الصخرة وعبادهتا؛ فأقاموا عليها بيتا يو

 وملا فتح اهللا مكة عىل رسوله، واهنزمت هوازن وثقيف أرسل رسـول اهللا )٣(كام الكعبة
ّ ال أنه كرمها؛ هـذا )٤( فهدمها- ريض اهللا عنه -ً وفدا فيهم املغرية بن شعبة الثقفي ملسو هيلع هللا ىلص

 ـــــــــــــــــ
 ٨٩احللقة (، ويف مكان آخر ٧/د: األصنام: يف الصميم احللقة الثامنة، الظروف البيئية املؤثرة)    ١(

وهـذا . ول غـري ذلـك؛ إذ يقـرر أن الـشمس هـي الـالت، يقـ)٢٢/من أسئلة عن اإليـامن د
أي احللقـة (ويف ذات احللقـة . ًالتضارب أمارة أخرى عىل الكذب، وهو شأن الكـذابني دائـام

كان يـسرتيض املـرشكني باإلبقـاء عـىل ملسو هيلع هللا ىلص يقرر أن النبي ) ٢١/من أسئلة عن اإليامن د) ٨٩(
ملسو هيلع هللا ىلص وعىل يـد نبينـا !!.  العربية وغريهاأصنامهم، وأن اإلسالم هو الذي نرش الوثنية يف اجلزيرة

 . ًانتهت مجيع الشعائر الوثنية، وقيض متاما عىل األوثان واألصنام يف كل مكان دخله اإلسالم
 ).٤٨٥٩(البخاري )    ٢(
 ).٣/٥٢٣(زاد املعاد )    ٣(
 ).٥٢٤، ٣/٥٢٣(زاد املعاد )    ٤(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١١٠(

 .ّكذب بني

الالت يف أرضهم أن وأراد وفد ثقيف، وهم الذين كانوا يعبدون الالت، أو كانت 
 .  فأبىملسو هيلع هللا ىلصيبقيها هلم رسول اهللا 
ًأقـام مـسجدا يف .. ً مسجدا يف موضع الالت بعد أن هـدمهاملسو هيلع هللا ىلصُّونعم أقام النبي 

ًاملوقع الذي كانت فيه بعد أن هدمها وأزال آثارها، ال أنه أقام عليهـا مـسجدا ختليـدا  ً
 .يًلذكراها، وتأليفا لقلوب من كان حيبها كام يقول هذا املفرت

أن يقيم شعائر التوحيـد يف مواضـع شـعائر الكفـر  (ملسو هيلع هللا ىلصوهذه كانت عادة النبي 
حيث جلست قريش وحتالفت عـىل ) خيف بني كنانة(وقد فعل ذلك مع  )١()والرشك

ليتذكر ما كانوا فيه فيـشكر اهللا ( ومن معه؛ فكان ينزل يف هذا اخليف ملسو هيلع هللا ىلصحصار النبي 
  )٢()تعاىل عىل ما أنعم به عليه من الفتح العظيم

ً يتألف أحدا من املرشكني بيشء من الرشك أبدا، وفـد ثقيـف، ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن النبي  ً
 يرتجونه كي يرتك هلم الالت هذه ثالث ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء الذين يعبدون الالت جاءوا للنبي 

سنوات أو سنتني أو سنة أو شهر فأبى أن يرتكها هلم ساعة واحدة، وأرسل يف عقـبهم 
 يتألف املرشكني، غري هذا الكذاب اللئيم، ملسو هيلع هللا ىلصفلم يقل أحد قط أن النبي  )٣(من هدمها

 .ومن ينقل عنهم
ً كان اقتصاديا سياسياملسو هيلع هللا ىلصإن اهلدف الذي من أجله دعا النبي :  يقول* كان يريد .. ً

 اختذ األتباع عن طريق إغرائهم باملال والسلطان ، يقول كان ملسو هيلع هللا ىلصإقامة مملكة، وأن النبي 
 ـــــــــــــــــ

 .أمثلة أخرى عىل ذلك، وقد ذكر ٢/٢٧١زاد امليعاد البن القيم : انظر)     ١(
 ).٤٢٨٥(ابن حجر العسقالين يف رشح حديث البخاري )     ٢(
 . وغريه، يف قصة وفد ثقيف٣/٣١٦الروض األنف )     ٣(
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، ويستدل عىل ذلـك بجـزء مـن حـديث كنوز كرسى وقيرص .. ر أتباعه بالكنوزـيبش
 .)١(عدي بن حاتم عند البخاري

َواحلديث بتاممه كام عند البخاري عن عدي بن حاتم قال  َ ٍ ِ َِ ْ ِّ ِْ َ ِّبينا أنا عند النبـي ( َ ِ َّ ْ ََ َِ َ ْ  ملسو هيلع هللا ىلصَ
ا إل ا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكَ َإذ أتاه رجل فشكَ ْ َ ٌِ ِ َِ ََ ُ َ َ َ َ ُْ َّ ََ ُ ْ ُ َُ ََ َيه قطع السبيل فقالَِ َ َ ْ َِ ِ َّ َ ْيا عـدي هـل «: ِْ َ ُّ َِ َ

َرأيت احلرية؟ َ ِ ْ َ ْ ُ قلت؛»!ََ ْ َمل أرها وقد أنبئت عنها: ُ َْ َ ُ ْ ِ ْ ُْ ََ ََ َ َقال. ْ َّفإن طالـت بـك حيـاة لـرتين «: َ ََ ََ َ ٌَ ََ ِ ْ َ ْ ِ َ
ًالظعينة ترحتل من احلرية حتى تطوف بالكعبة ال ختاف أحد ُ َ َ َّ َ ََ َ ْ َ َْ َ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُِ ُ ََّ ْ َّا إال اهللاََ ِ قلـت فـيام بينـي ،»ِ ِْ َ َ ُ ْ ُ

ِوبني نفيس ْ َ َ ْ َ َفأين دعار طيئ الذين قد سعروا البالد؟: َ َّ َ ِّ ُ َ َْ َ َ َِ ْ َُّ َ ُْ ِ ٍ َّولئن طالت بك حياة لتفتحن «! ََّ َ َ ْ ََ ُ ْْ َ َ ٌَ َ َ ِ َ ِ
َكنوز كرسى ْ ِ ُ ُ ُ قلت،»ُ ْ َكرسى بن هرمز؟: ُ ُ ْ ُْ ِ ْ َ َقال! ِ َكرسى بن هرمز«: َ ُ ْ ُْ ِْ َ ْولـئن، ِ َِ َ طالـت بـك َ ِ ْ َ َ

ًحياة لرتين الرجل خيرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فال جيد أحدا  ُ ْ ََ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ ََ َِ َ َّ ُ َ ٌَ ُ ُ َ ْ َ ََ ِْ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ َ َْ ٍ ِّ َْ ِ َ
ٌيقبله منه، وليلقني اهللاََّ أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترمجان َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َُ ْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ُ ُ َْ ْ ْ َ َُ َ َْ َّ ُ يرتجم له فليقولن لهِ َّ َُ َ َ َُ ََ ُ ُِ ْ َ :

َأمل أبعث إليك رسوال فيبلغك؟ ََ ِّ ََ َ ُْ ُ َ َْ ًْ ِ َ َْ ُفيقول! َ ُ َبىل: ََ ُفيقول، َ ُ َأمل أعطك ماال وأفضل عليك؟: ََ َْ ََ َْ َ ِْ ِْ ُ ُ ًَ ْ َ !
ُفيقول ُ َبىل؛ فينظر عن يمينه فال يرى إال جهنم وينظر عن يس: ََ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ َُ ُْ َّ َْ َّ ِ َ ََ َِ ِ َاره فال يرى إال جهنمِ َ ََّ َ َ َّ ِ َ َ ِ ِ«.  

َّقال عدي سمعت النبي  َِ َّ ُ َْ ٌِّ ِ َ ُ يقولملسو هيلع هللا ىلصَ ٍاتقوا النار ولو بشقة مترة؛ فمن مل جيد شقة مترة « ُ:َ ِ ٍ ِ َِ َ َ َْ َْ ََ َّ َ َّ ُْ َّ َِّ َ ْ َ ْ ْ َِ َ
ٍفبكلمة طيبة ٍ َِ ِّ ََ َ ِ ٌّ قال عدي.»َ ِ َ َ َفرأيت الظعينة ترحتل من احلرية ح: َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َُ َ ْ ََ َ ُ عبـة ال َ َتـى تطـوف بالكَ ِْ َ ْ ِ َ ُ َ َّ
َّختاف إال اهللاَ ِ ُ َ َوكنت فيمن افتتح كنوز كرسى بن هرمز، َ َ ُُ ْ ْ َُ ِ ْ َ ْ ََ ِ ُِ ُْ َُ َ م حياة لرتون ، ْ َّولئن طالت بكُ َُ َ َ ْ ََ َْ َ َ ٌَ ِ ْ ِ

ِما قال النبي أبو القاسم  َ َِ ْ َُ َ ُّ َِ ِ خيرج ملء كفهملسو هيلع هللا ىلصَّ ِِّ َ َ ْ ُ ِ ْ ُ(...)٢(.  
ِمن املـسلم بـه عنـ: أقول  َُّ د النـصارى واملـسلمني أن أمـارة النبـوة هـي اإلنبـاء َ
 يف هذا احلديث الذي يستدل به بعدد من األمور الغيبية ملسو هيلع هللا ىلص وقد أنبأ النبي ،)٣(بالغيب

 ـــــــــــــــــ
 .١٧/يف الصميم احللقة السابعة د)     ١(
 .، وهو ذات احلديث الذي ينقل منه الكذاب اللئيم زكريا بطرس٣٥٩٥/البخاري) ٢(
 =إذ إن فيها بيان أن املتحدث متصل بعالم الغيوب الذي يعلم مـا كـان ومـاوهي أمارة حق؛ )   ٣(
 

  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١١١(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١١٢(

 فتح فارس والروم وانتـشار األمـن بعـد اخلـوف يف اجلزيـرة ملسو هيلع هللا ىلصالتي مل يشهدها هو 
 .العربية 

 ملسو هيلع هللا ىلصَّمـن أنبـأ النبـي : سؤالوال.. بشارات كام يسموهنا.. فاحلديث فيه إنباء بغيب
 هبذا؟

ًأنبأه العليم اخلبري الذي أرسله بشريا ونذيرا للعاملني ً . 
والقصة التي جاء فيها احلديث تنفي رصاحة  ما يذهب إليه بطرس من القول بأن 

ا عىل العرب والعجم، ففـي نفـس احلـديث الـذي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ا أو يطلب ملكً  كان ملكً
ُّيستدل به عدي بن حاتم وهو   أن يكون ملسو هيلع هللا ىلصنرصاين حرب من أحبارهم ينفي عن النبي َ

ا ، واسمع يقول عدي وهو يروي قصة إسالمه فخرجت حتى أقدم عىل رسول : (ملكً
 »مـن الرجـل؟«:  املدينة، فدخلت عليه وهو يف مسجده فسلمت عليـه فقـالملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

يب إليه إذ  فانطلق يب إىل بيته فواهللا إنه لعامد ملسو هيلع هللا ىلص فقام رسول اهللا ؛عدي بن حاتم: فقلت
 قـال قلـت يف ؛ًلقيته امرأة ضعيفة كبرية فاستوقفته فوقف هلا طويال تكلمه يف حاجتها

 حتى إذا دخل يب بيته تنـاول ملسو هيلع هللا ىلصواهللا ما هذا بملك، قال ثم مىض يب رسول اهللا : نفيس
بـل أنـت : قلت:  قال،»اجلس عىل هذه«: ًوسادة من أدم حمشوة ليفا، فقذفها إيل فقال

 باألرض قال ملسو هيلع هللا ىلص فجلست عليها، وجلس رسول اهللا »بل أنت«: قالفاجلس عليها، ف
ُأمل تـك ، إيـه يـا عـدي بـن حـاتم«: واهللا ما هذا بأمر ملـك، ثـم قـال: قلت يف نفيس

بـىل، :  قال قلت»أومل تكن تسري يف قومك باملرباع؟«): قال(بىل، :  قال قلت»ًركوسيا؟
وعرفت أنـه : وقال. جل واهللاأ: قلت:  قال؛»فإن ذلك مل يكن حيل لك يف دينك«: قال

  ـــــــــــــــــ
واإلنبـاء . وكذا املعجزات؛ إذ إن فيها أنه مؤيد من اهللا الـذي عـىل كـل يشء قـدير. سيكون=

 .بالغيب معجزة من املعجزات
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١١٣(

 . )١(..)ُنبي مرسل يعلم ما جيهل
 كزكريـا بطـرس اليـوم، ملسو هيلع هللا ىلصًوعدي سيد قومه وكان من أشد الناس كرها للنبـي 

ا، إذ كـان يمـيش منفـردا، ملسو هيلع هللا ىلصوهذه قصة إسالمه تنطق رصاحة بأن النبي  ً مل يكن ملكً
 ليس فيها ويقف للعجوز يكلمها يف حاجتها، وجيلس عىل األرض، ويسكن يف حجرة

ُيشء من األثاث سوى وسادة صغرية تقذف باليد، وعدي وهو شاهد يرى، ونرصاين 
ويف القـصة أمـارات كثـرية عـىل . َليس هذا بأمر ملك: وكبري من كرباء العرب، يقول

 .النبوة كام قدمت
ا عـىل النـاسملسو هيلع هللا ىلصثم يأيت زكريا بطرس يستدل هبا عىل أنه  ا، يطلب ملكً . ُ كان ملكً

 !!الكذبأال ما أقبح 
 !أخي القارئ *

ًمل يقدم اإلسالم الدنيا كمحفز للدخول يف الدين، أبدا مل حيدث هـذا عـىل لـسان  ّ
ً ، وال هو يف تركيبة الرشيعة اإلسالمية، ودعني أبسط احلديث هنا قليال حتى ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .يتضح لك األمر
 املنـشط  األنصار يف بيعـة العقبـة الثانيـة عـىل الـسمع والطاعـة يفملسو هيلع هللا ىلصُّبايع النبي 

واملكره، والنفقة يف العرس واليرس، وعىل األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، وأن 
 إذا قدم عليهم، وأن يمنعوه ملسو هيلع هللا ىلصيقولوا يف اهللا ال خيافون لومة الئم، وأن ينرصوا النبي 

 .مما يمنعون منه نساءهم وأوالدهم
.. بـم أجـاهبم؟) وما لنا يا رسـول اهللا إن فعلنـا؟(حني سألوه عن املقابل قائلني 
 ـــــــــــــــــ

)٤/٣٦٢)    (١.( 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١١٤(

 .ولكم اجلنة
ً موقنا أن اهللا سيتم هذا األمر حتى ال خياف الراكـب إال اهللا والـذئب ملسو هيلع هللا ىلصقد كان 

ُعىل غنمه، وأن الفرس لن تأخذ إال نطحة أو نطحتني، وبعدها يرث املسلمون ديارهم 
 أن تنعقد ملسو هيلع هللا ىلصوأمواهلم، وأن عقر دار اإلسالم بالد الشام، ومع ذلك مل يشأ رسول اهللا 

 .لبيعة عىل أمر دنيوي، بل أراد للنفوس أن تنرصف إىل ما عند اهللا
ويف مكة حيث الضعف واالنكسار وقلة العـدد وانعـدام العتـاد، وقـد جتمعـت 
ُّالعرب عىل كلمة الكفر، وصموا عن احلـق آذاهنـم واستغـشوا ثيـاهبم وأرصوا عـىل 

كلمة اهللا هي العليـا، ًالضالل، وإضالل الناس إرصارا، وأنفقوا األموال كي ال تكون 
ًكانت الدعوة ال تذكر  شيئا أكثر مما تذكر اليوم اآلخر، ابتداء من القرب وما فيـه ويـوم 

 .احلساب وما فيه واجلنة والنار، حتى أصبحت سمة بارزة للقرآن املكي
ًبدأت الدعوة من اليوم اآلخر ترغيبا وترهيبا حتاول أن جتعل القلوب معلقة بـام . ً

ًويكون كل سعيها دفعا للعقاب وطلبـا للثـواب . و رمحته وختشى عقابهعند رهبا ترج ً
فتكون الدنيا بجملتها مطية لآلخرة، ومل تتكلم الـدعوة بـأن أسـلموا لتأخـذوا كنـوز 

م بني يدي عذاب شديد: (كرسى وقيرص وإنام ٍإين نذير لكُ ِ َِ ٍ َ َ َ ِّْ َ ََ َْ ْ ٌَ ِ .( 

 O P ]قد كان يتنـزل عليـه ً هو أيضا تربى عىل هذا املعني، فملسو هيلع هللا ىلصورسول اهللا 
Q R S T  U     V W X Y Z [ \ ] Z ]² ± ° ] ]٤٦: يــــونس 
³  ́µ ¶   ̧¹ º  »      ¼ ½ Z  ]٤٠: يونس[ 

وهكذا استقامت النفوس تبذل قصارى جهدها يف الدنيا ترجو ما عند اهللا فكان 
فهذا وصف للظاهر   Z 4 3  2 1 0 / . - ]حاهلم كام وصف رهبم 

[ - . / Z 4 3  2 1 0 ]صف وو Z  والسياق يوحي بأن هذه هي ،
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١١٥(

كام يقول صاحب الظالل . هيئتهم املالزمة هلم التي يراهم الرائي عليها حيثام يراهم
ًبل من يتدبر آيات األحكام يف كتاب اهللا جيد أن هناك إرصارا من النص : رمحه اهللا

احدة من دالالت القرآين عىل وضع صورة اآلخرة عند كل أمر وهني ضمن السياق بو
داللة اإلشارة أو التضمن أو االقتضاء أو مفهوم (اللفظ، املبارشة منها أو غري املبارشة 

  °̄  ® ¬   » ª © ¨ § ¦ ]ً، فمثال يقول اهللا تعاىل )إلخ.. املخالفة

± ²       ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿   À Á Â  Ã  Ä  

Å  Z  ]بعدم تطفيف الكيل حني الرشاء فتدبر كيف يأيت األمر] ٦ـ ١: املطففني 
 !وبخسه حني البيع؟

 .وال أريد أن أعكر صفو النص بكلاميت

فهنا أمر بالسعي عـىل الـرزق، ] ١٥: تبارك[Z      ? < = > ; : ]: ومثله
ًوتذكري بأن هناك نشورا ووقوفا بني يدي اهللا عز وجل فيسأل املرء عن كسبه من أيـن  ً

 وإىل أين؟ 

 تتحدث عن الطالق يف سورة البقرة؛ جتد أهنا ختتم باسـم أو بل اقرأ اآليات التي
 :اسمني من أسامء اهللا عز وجل

[ C D E F Z.. 
[ M N O P Q R Z  .. 
[ 8 9  : ;  Z ..  

[ ß à á â  ã ä Z..  

[ ² ³  ́µ ¶  Z.. 
 .وهذا ال شك استحضار للثواب والعقاب
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١١٦(

تباعه، ليس فيـه حمفـز هذا أسلوب القرآن العظيم يف عرض قضايا الرشيعة عىل أ
سوى طلب ما أعد اهللا للمتقني من ثواب، ودفع ما توعد به املجرمني من عقاب، وهو 

 .ملسو هيلع هللا ىلصما تربى عليه الصحابة رضوان اهللا عليهم بل ونبينا 

 ملسو هيلع هللا ىلصمل تعتمد الدعوة قط عىل الدنيا كمقابل العتناق اإلسالم، ومل يكن رسول اهللا 
ًملكا أو يطلب ملكا بل كان عبدا هللا ْ ُ ٍ، يسكن غرفات من طني، سقفها من اجلريد يطاله َِ ٍ

 . ملسو هيلع هللا ىلصالرجل بيديه، ويفرتش األرض، ومتر عليه األيام ال جيد ما يطعمه، بأيب هو وأمي 
 شـعار التـسامح وكـان ملسو هيلع هللا ىلصيف مكة رفع الرسول :  يقول الكذاب اللئيم بطرس*

 ]٩٩: يـونس [)١(A B C D E F Z  ]: يتلو عليهم من سـورة يـونس
 .اهـ

 : - قبحه اهللا بكذبه وتدليسه عىل الناس- هذا املعنى يف مكان آخر فيقول ويؤكد
الدعوة يف البداية مل جتد من يعارضها حلرية االعتقاد واملصالح التجارية؛ وكونه دعـا (

 .اهـ )٢()للحنيفية التي كانت منترشة

 ملسو هيلع هللا ىلصول ـرســإن ال: ستمعــول للمـحاول أن يقـًريا، يـردده كثـالم يـذا الكـوه
خذ بمبدأ املساملة واملداهنة يف بداية األمر، ثم ملا صارت له قوة محـل الـسيف، وبـدأ أ

 .اجلهاد
 ليـست  A B C D E F Z ]ًأوال اآلية التـي يـستدل هبـا : ُقلت

 ـــــــــــــــــ
ية ليست مكية، وإنـام مدنيـة، ، وهو كذاب فهذه اآل١٩يف الصميم، احلاجة إىل مملكة، الدقيقة )    ١(

 .وهذا يكفي فقط إلبطال كالمه
 .١٤يف الصميم، احللقة السادسة، الدقيقة )    ٢(
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١١٧(

وزد عىل ذلك أنه مـرتدد . مكية كام يدعي، وإنام مدنية وهذا يكفي فقط إلبطال كالمه
 كان ينادهيم ملسو هيلع هللا ىلصموضع آخر يقرر أن الرسول يف ذات األمر، وهذا شأن الكذابني؛ ففي 

ِولعت نار يف مكة(يف مكة بالكافرين، وكان هياجم أرباهبم وشفعاءهم، وأهنا  عىل حد ) ّ
وهذا . ً فمجمل كالمه يرد بعضه بعضا)١(تعبري املذيع الذي حياوره، وموافقته عىل ذلك

 . شأن الكذابني
 : ّ هذه النقطة، أن أبني أمرينّوأريد يف إطار بيان كذب هذا الكذاب اللئيم، يف

  .بخصوص معارضة الدعوة: األول
  .بخصوص الحنيفية والحنفاء: الثاني

ا عىل العرب، أو :األول ً يردد كثريا زكريا بطرس أن الدعوة كانت قرشية تريد ملكً
ا عىل قريش وعىل العـرب، وهـذا الكـالم ال أصـل لـه، بـل كـل  هاشمية تطلب ملكً

. ّ تكذب هـذا األمـر- عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم - أحداث السرية النبوية
فمن يطالع السرية النبوية، وآيات القرآن املكيـة يعلـم أن الـدعوة وجـدت معارضـة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصشديدة من قريش ذاهتا، بل ومن بني هاشم رهط النبي 
ْملا نزلت: ( جاء يف صحيح البخاري عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال ََ َ ََّ :[  O 

Q  PZ    ُّصعد النبي ِ َّ َ ِ عىل الصفا فجعل يناديملسو هيلع هللا ىلصَ َ ُ َ َ ََّ َ َ َ ٍّ يا بني فهر يا بنـي عـدي :َ َ َ َِ ِ ِ َِ ٍَ ْ
ُلبطون قريش؛ حتى اجتمعوا ْ َ ْ َُ ََ َّ ٍ ُ ُِ َ فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال لينظر ،ِ ُ َ َ ْ ُ ْ َُّ ْ َ َ َْ َْ َ ْ َ ُ َ َِ ًِ َ ُ ََ ََ َ ْ ِ
ٌما هو؛ فجاء أبو هلب وقريش ْ َ ُ َ ََ َ َُ َ ٍَ َ َ َ فقال،ُ َ ْ أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال بـالوادي تريـد أن :َ ََّ َ َ َ َُ ُ َ ُ ْ َِ ِِ َ َ ْْ ً َْ ْ ْ ْ َُ ُْ
َّتغري عليكم أكنتم مصدقي ُ ْ ْ ِْ ِِّ ُ ْ ُ َُ ََ ُ َ َقالوا نعم ما جربنا عليك إال صدقا، قال !؟َ َّ َ َُ ً َْ َِ ِ َ ْ ْ َ ََ َ َّ َ ْ فإين نذير لكم :ْ ٌُ ََ ِ ِّ ِ َ

 ـــــــــــــــــ
 .١٩يف الصميم، احلاجة إىل مملكة، الدقيقة )    ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    
  

 

ٍبني يدي عذاب شديد،  ِ َ ٍ َ َ ْ ََ َ َفقال َْ َ ٍأبو هلبَ َ َ ُ ْتبا لك سائر اليوم أهلذا مجعتنا فنزلت: َ َ َ ََ ْ ََ ََ ََ َْ ْ َ  َ ِ َِ ِ َ َ َ:[     X          

c   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YZ ()١(.  
 ملسو هيلع هللا ىلصُّعم النبي .. ابن عبد املطلب بن هاشم.. وأبو هلب هذا أول معارض للدعوة 

 . ٌأخ ألبيه
ومتـه، ودعـاهم إىل اهللا فـسخروا  بني هاشـم، أعاممـه وأبنـاء عمملسو هيلع هللا ىلصومجع النبي 

 ريض اهللا - يقول أبو الدرداء )٢(واستخفوا به وأعرضوا عنه، والروايات يف هذا كثرية
ُ سمعت رسول اهللاَّ -عنه  َ َْ ُ يقولملسو هيلع هللا ىلصِ ْأزهد الناس يف الدنيا األنبياء وأشـدهم علـيهم « :َ ْ ْ َ َِ ََ َ َ َّ ُّ َّ َْ َ َِ ْ ْْ ِ

َاألقربون ُ َ ْ َ َ وذلك فيام أنزل،»ْ َ ْ َ َ ِ َِ َ َ اهللاَّ عز وجل قال تعاىل َ َ َ ََ َ ََّ َّ َ[ O P Q  Z  ْـ إىل قوله َ َ ِ
 .)٣( Z̀   _̂     [ \ ] ـ

- وينـأون ملسو هيلع هللا ىلصوقريش كلها كانت كبني هاشم ينهـون النـاس عـن اتبـاع النبـي 
 ملسو هيلع هللا ىلص ورمـوا النبـي )٤ (ملسو هيلع هللا ىلص عنه هم بأنفسهم، وكانوا يعذبون من يتبـع النبـي -يبعدون

عه، ومن نارصه وإن مل يتبعـه مـن أقاربـه، يف بالسحر واجلنون وحارصوه هو ومن اتب
ًشعب من الشعاب ثالث سنوات حتى كاد أن يموت هو وأصحابه جوعـا وعطـشا،  ً
ُواستخدموا أساليب اإلغراء فعرضوا عليه املال وامللك مقابل أن يكف عـن الـدعوة 

 " ! ] بـل كـان ينـادهيم بالكـافرين ملسو هيلع هللا ىلص)٥(ويدعهم عىل رشكهم، ومل يقبـل النبـي

 ـــــــــــــــــ
 .، واللفظ للبخاري)٣٠٧(، ومسلم حديث )٤٧٧٠(البخاري حديث . متفق عليه)    ١(
 .  من سورة الشعراء٢١٤ثري والطربي والقرطبي آلية راجع ـ إن شئت ـ تفسري ابن ك)    ٢(
 . من سورة الشعراء٢١٤أورده ابن كثري يف تفسري اآلية )    ٣(
 . من سورة األنعام٢٦راجع ـ إن شئت ـ تفسري اآلية )    ٤(
ً، وهو منثور يف كتـب الـسرية، مـثال )ص(ُ تفسري اآليات األول من سورة ـراجع ـ إن شئت )     ٥(
 

  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١١٨(
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١١٩(

# $ % & ' ( )  * +    , - . / 0 1 2 3 4 5  6  
7    8 9 : ; < = > ? Z  ]٦-١: الكافرون[ 

بل قامت الدعوة بمساندة قبيلتـني غـري .  أحد من بني هاشمملسو هيلع هللا ىلصومل خيلف النبي 
قريش مها األوس واخلزرج، ويف مكان غري مكة هو املدينة املنورة، وكانت قريش هي 

يف بدر وأحد واألحزاب واحلديبيـة ثـم فـتح  ملسو هيلع هللا ىلصالطرف الرئيس يف احلرب مع النبي 
 .مكة

ُأفبعد هذا يقال أهنا كانت هاشمية أو قرشية؟  !أو أهنا بدأت باملساملة واملداهنة؟! َ
  :بخصوص الحنيفية والحنفاء: الثاني

 ، ومل يكن احلنفاء منترشين هنا وهنـاك، ملسو هيلع هللا ىلصاحلنيفية مل تكن دعوة قائمة قبل النبي 
ون عىل أصابع اليد الواحدة عىل النرصانية، وال أثـر هلـم يف وإنام عدد من األفراد يعد

َّ وقريش والعرب مجلة كان يعبدون األصنام ويدعون أن ذلك هـو ملـة )١(واقع احلياة
إبراهيم، وكانوا ال يسمحون ألحد أن يتطاول عىل أصنامهم، أو يدعو للخروج عـىل 

كـل نظـام يف التـاريخ، ومل ؛ شأن كل جاهلية يف التاريخ، أو قل شأن )دينهم(نظامهم 
 ، سوى زيد بن عمرو بن نفيل، وقد ملسو هيلع هللا ىلصًحيدث أن أحدا حاول النكري عليهم قبل النبي 

ًفأخرجه من مكة، وأوكل بـه عـددا مـن الـشباب ) اخلطاب بن نفيل(أوكلوا به عمه 
  ـــــــــــــــــ

 .٢/٧ألنف الروض ا
ًكان فـردا واحـدا ملسو هيلع هللا ىلص واحلقيقة أن احلنيفية مل تكن منترشة قبل الرسول )     ١( زيـد بـن عمـرو بـن (ً

يف (ً، وقد أقر هو بذلك؛ نقال عن جواد عيل، يف احللقة التي تكلم فيهـا عـن احلنيفيـة يف )نفيل
، »ل جـريءسـؤا«، وكذا ظهر ذلك عىل الشاشة يف مقدمة احللقة األوىل من برنامج )الصميم

ًفتأمل كيف يكذب بعض قوله بعضا.  ملسو هيلع هللا ىلصوهم يعرضون كيف بدأ الوحي عىل الرسول،  ّ. 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٢٠(

والسفهاء حتى ال يدخلها، كل ذلك خمافة أن حيرض الناس عـىل تـرك مـا هـم عليـه 
ِوقد عاش زيد وحيدا ومات وحيدا مل يتبعه أحـد، ومل يـدع  )١(عليهوالدخول فيام هو  َّ ً ً

 . نبوة
ْوهذه احلفنة القليلة من الرجال الذي رفضوا عبادة األصنام كانوا قـد ذهبـوا إىل  ِ
الشام يبحثون عن الدين اجلديد، وهناك يف الشام قيل بأنه بقي نبـي يبعـث مـن ولـد 

ظرونه، وكـان بحـريا الراهـب جيلـس بطريـق ؛ فعادوا إىل مكة ينت)العرب(إسامعيل 
 . القوافل العربية التي تسري عىل الطريق يبحث عن هذا النبي، أو عن يشء من أخباره

واملقصود أنه مل يكن هناك ديانة اسمها احلنيفية، واملقصود أن احلنيفية مل تكن ديانة 
نيـني يعبـدون ً ، وأن قريشا والعرب كـانوا وثملسو هيلع هللا ىلصمنترشة بني العرب حني بعث النبي 

قـريش .. األصنام، ويقولون هذه ملة إبراهيم، فالكل كان يدعي أنه عىل ملة إبـراهيم
  . ملسو هيلع هللا ىلصواحلنفاء، وكذا النبي 

هي دين اهللا الذي بعـث بـه ..  هي اإلسالمملسو هيلع هللا ىلصوملة إبراهيم التي دعا إليها النبي 
 V W     X                 Y Z  [   \ ] _^ ̀ a b dc  e f g ]ًرسله مجيعـا 

h i      Z ]ــرة ــاىل]١٣٠: البق ــال تع  * ( ) &' % $ # " ! ]:  وق
+        -, . /      0 1  Z  ]وقال تعاىل]١٣٥: البقـرة :[       _   ^  ]  \[  Z  Y 

  d  c        b  a   `Z] ــاىل]٩٥: آل عمــران ــال تع  `   d  c  b  a   ]: وق
    p  o  n  ml          k  j   i  h  g  f  e q      Z] ١٢٥: النـــــساء[ ،

ًفنحن نعتقد أن األنبياء مجيعا كانوا عىل اإلسالم الـذي هـو االستـسالم هللا وحـده ال 
 ـــــــــــــــــ

ُ الروض األنف :انظر)    ١(  .، وقصة زيد منترشة يف كتب السرية١/٣٩٠ُ
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١٢١(

رشيك له، الذي هو التوحيد، الذي هو ملة إبراهيم، فكل األنبيـاء عنـدنا مـسلمون، 
 . والدين عندنا واحد وهو اإلسالم، ولكن رشائع خمتلفة

 ¢  £        ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©           ]:ًا مــسلام عنـدنـ عليـه الــسالم ـإبـراهيم 

°  ¯       ®  ¬  «  ªZ ] ـــــران s  r  q   po  n    m  l  k  {، ]٦٧: آل عم
t{]هو وولده إسامعيل قـائال، - سبحانه وتعاىل - وكان يدعو اهللا ]١٣١: البقرة ً

 1  2  3   4  5  6  7  8  9  :  ;   ]:كام حيكي القـرآن الكـريم
  <B  A  @  ?   >=Z ] ١٢٨: البقرة[ . 

¶  ] : لمـًاـان مسـالم كـيه السـوسف علـوي   µ  ´  ³  ²  ±   ° 
  Æ   Å   Ä   ÃÂ  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º¹   ¸

  ÇZ] ١٠١: يوسف.[ 

 q     p  o  n  m  l      k  j  i  h  g            ]وموسى ـ عليه الـسالم ـ وقومـه

  rZ ]٨٤: يـــــــــــونس[،  [  [  Z  YX  W  V  U   T  S       R  Q  P  O 

   _  ^  ]\Z ]١٢٦: األعراف[. 
 Q  PO  N    M  L      K  JI  H  G  F  E  D  ]ونوح عليه الـسالم 

U  T  S  RZ  ]٧٢: يونس[. 
¢  ]ِوسليامن عليه السالم يف قصة مكاتبته مللكة سبأ جاءت هذه اآليات    ¡  � 

  ¤  £Z ]٣١: النمل[ [ I  H  G  F  E   D  C  B  A   @Z  

   .Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À¿         ¾  ½  ¼»  º      ¹  ¸  ¶ Z ] ]٣٨: النمل[
  ]٤٢: النمل[
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٢٢(

 F  E  D  C   B  A   ]ولوط عليه السالم جاء يف وصف بيته عىل لـسان املالئكـة
GZ  ]اهللا تعالـىقال . ، وكذا احلواريون أتباع عيسى عليه السالم]٣٦: الذاريات :

[¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡       �  ~  }  |      {  z  y Z   . 
 ]١١١: املائدة[

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *   +     ]فكل األنبياء أرسلوا بالتوحيد 
/   .  -        ,Z ] ٢٥: األنبياء[. 

رة ليست واملقصود أن ملة إبراهيم املذكورة يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطه
 إنه عىل ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يعني بداهة أن قول النبي . هي ملة إبراهيم التي كانت تدعيها قريش

ّملة إبراهيم مل يكن مشاكلة لكفار قريش أو مداهنة هلم؛ فقد تبني لك مما مىض أنه كان 
 .خيالفهم ويعادهيم من أول يوم

كانت مدنية ومل ) ملة إبراهيم(ً ويؤيد هذا أيضا أن أغلب اآليات التي ذكرت فيها 
 .تكن مكية

ُ ظهر يف فرتة كثر فيها مـن ادعـى النبـوة؛ وأن ملسو هيلع هللا ىلص إن النبي - قبحه اهللا - يقول *
  )١(ذلك من تأثري حكايات هيود

ِ مل يدع أحد النبوة قط، ومل يفكر أحد يف ذلك، بل ملسو هيلع هللا ىلصوكالعادة يكذب، فقبل النبي  َّ
ك، وهـم احلنفـاء، وكـانوا ٌغاية ما هنالك أن اعتزل نفر ما كانت عليه العرب مـن رش

ُيعدون عىل أصابع اليد كام تقدم، أما الذين ادعوا النبوة فقد جاءوا يف هناية بعثة النبـي 
ً بعام تقريبا، ومل تكن هلم دعوة وال كتاب كالقرآن، وال تبعهم أحـد ملسو هيلع هللا ىلص قبل وفاته ملسو هيلع هللا ىلص

 ـــــــــــــــــ
 ).احلاجة للملكة( وما بعدها، يف الصميم احللقة السادسة ٨/د)    ١(
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١٢٣(

، فـيام مجيعهم قتلوا عىل يد املـسلمني.. غري قومهم، ومل تتحرك دعوهتم خارج ديارهم
َّيعرف تارخييا بحروب الردة، وهذه أمارة أخرى عىل نبوة النبـي   ؛ إذ إن األدعيـاء ملسو هيلع هللا ىلصً

 ).املقدس(الكذبة يموتون قتىل، وال يكتب هلم نرص يف هذه احلياة كام ينص الكتاب 

 ، ومل خيـرج ملسو هيلع هللا ىلصوكان اليهود بني ظهراين العرب من مئات السنني قبل بعثة النبي 
 فـأين هـي ملسو هيلع هللا ىلصاليهود وال من العرب قاطبة، حتى جاء النبـي أحد يدعي النبوة ال من 

 !ثقافة اليهود التي يتكلم عنها بطرس وسيد القمني؟

 جاءوا بعد العام السابع من ملسو هيلع هللا ىلص ودليل ذلك أن كل الذين ادعوا النبوة بعد النبي 
ُ العام الذي طهرت فيه اجلزيرة العربية من هيـود يف - أي العام السابع -اهلجرة، وهو 

أي نوع من العلم من هيود أو .. ومل يظهر عىل أحد منهم أي علم. كة خيرب الشهريةمعر
 . من غريهم

، وكانـت )املدينة املنورة(قد كانت هيود تبرش بمقدم نبي، وأنه سيهاجر إىل يثرب 
إنه قد تقارب زمـان نبـي (ختوف به جرياهنا من األوس واخلزرج وغطفان، تقول هلم 

، كانت هيود يف املدينة وأجوارها تنتظـر ظهـور )تل عاد وإرميبعث اآلن نقتلكم معه ق
!   ]: وهذا قول اهللا تعاىل )١( ، ثم ملا جاءهم ما عرفوا كفروا بهملسو هيلع هللا ىلصهذا النبي العظيم 

  1         0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $       #  "
 ;  :  9  8  76  5  4  3   2Z] ٨٩: البقرة[. 

ُاديث وثقافات تبثها بني العرب عـن ملـك يؤخـذ بنبـوة، وإنـام مل يكن ليهود أح
 ـــــــــــــــــ

كتـاب مبعـث رسـول اهللا (الثاين باب كامل هبذا العنوان يف البداية والنهاية البن كثري، املجلد )    ١(
ًصىل اهللا عليه وسلم تسليام كثريا، وذكر يشء من البشارات بذلك ً.( 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٢٤(

احد يبعث وهياجر إىل يثرب وزعمت أهنـا تتبعـه، وتقتـل بـه  تكلمت هيود عن نبي و
اللهـم إال أكاذيـب . هذا هو حديث هيود يف اجلاهلية مل نسمع غـريه. العرب والعجم

 .زكريا بطرس التي يروهيا عن إخوانه من الكافرين واملنافقني
: ريا بطرس حول اآلية الثالثة بعد الســتني مـن ســورة طـهـًدن كثريا زكـيدن *

[   Ë    Ê  É  È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ Z .  
 ]٦٣: طه[

 !!  إن هبا خطأ لغويا ال يمكن أن يقع فيه طالب يف الصف الثالث االبتدائي: يقول

املصحف، ونقرأها بإن املخففـة وهو يكذب، ووجه كذبه هنا أن اآلية مكتوبة يف 
. املشددة) َّإن(غري ) ْإن(ومعروف ومشهور أن . املشددة) َّإن(وليست ) ْإن(من الثقيلة 

 . ّفهو كذاب ينطق اآلية عىل غري الوجه الذي كتبت به ثم يقول خطأ لغوي
 ).َّأن(و) َّإن(ًاملخففة من الثقيلة ال ترفع مبتدأ وال تنصب خربا كاملـشددة ) ْإن(و

ّوإنام تأيت بمعان عدة، منها الـرشطية؛ مثـل قـول اهللا تعـاىل  ٍ[   »  º   ¹  ¸
   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼Z ]٦: التوبة[. 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ]: النافية؛ مثل قول اهللا تعـاىل) ما(وتأيت بمعنى 

         Ô1  0  /  .-   ,  +  *   )  ('  &  %  $  #  "  !  2  Z 
È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã   ] ـ   عليه السالم ـ، وقول اهللا تعاىل عن املسيح ]٥، ٤: الكهف[

   Ì  Ë  Ê  ÉZ ]النافية يف سياق احلرص ) ما( فهي هنا بمعنى ]٥٩: الزخرف
 .بالنفي واالستثناء
  À Á Â Ã Ä Å ¿ ]التي معنا ) طه(مثل آية ) نعم(وتأيت بمعنى 

Æ  Ç È É Ê   Ë  Z  ]ويروى أن أعرابيا جاء لعبد اهللا بـن ]٦٣: طه ً
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١٢٥(

َ يسأله ماال فلم ير ابن الزبري ـ ريض اهللا عنهام ـالزبري  ا يف املال   له حقـ ريض اهللا عنهام ـً
لعـن :  فقال األعـرايبـ ريض اهللا عنهام ـِفلم يعطه، وألح األعرايب، ورفض ابن الزبري 

 .نعم وراكبها: أي. .ْإن وراكبها: ًاهللا دابة محلتني إليك، فأجاب
ومن نطقها مشددة ورفع ما بعدها فهي قراءة كنانة وخثعم، وهم يلزمـون املثنـى 

يقولون مررت بالزيـدان ، . ولغتهم مشهورة معروفة بني العرب. الرفع يف كل أحواله
وليست هي املثبتة يف . وهذه هي قراءة من قرأ بالتخفيف ومل ينصب. وكلمت الزيدان

 .املصحف
 £ ¡¢ � ~   u v  w   x  y  {z | } ]إن يف هـذه اآليـة :  يقول*
¤ ¦¥ § ̈      © ª «       Z ]خطـأ لغـوي، وهـو نـصب الفاعـل ]١٢٤: البقرة 

ًوهذا خطأ ال يمكن أن يقع فيه إلـه؛ إذا القـرآن لـيس : يقول. وحقه الرفع) الظاملني(
  )١(!!كالم اهللا

يف جمـالس الفكاهـة والـسمر، وهذا واهللا مما يضحك منه، ويطوى وال يروى إال 
 .ولوال أننا سمعنا أن هناك من يصدقه ما رددنا عليه

 .هو يكذب، وهو يستغل جهل القارئ ومن ثم يلبس عليه
.. هلا معنيان) ينال(وبيان ذلك أن . وليس الظاملني) عهدي( الفاعل هنا هو كلمة 

 . ويصيب.. يأخذ
s  ])٢( وهو يصيب من نلت اليشء أي أصبته:املعنى األول   r   q   p  o 

  ¡   �  ~  }  |  {  zy  x     w   v       u  tZ ]ومثله قول ]١٢٠:التوبة 
 ـــــــــــــــــ

 .ًيردد هذا الكالم كثريا بمناسبة ودون مناسبة يف كل براجمه التي يقدمها)   ١(
 . من سورة التوبة١٢٠القرطبي عند تفسري اآلية ) ٢(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٢٦(

_  `  f   ed  c  b      a  ]: اهللا تعاىل   ^  ]  \   [  Z  Y 
  h  gZ] ؛ وقول اهللا تعاىل]١٥٢: األعراف :[  ¥    ¤   £   ¢   ¡  � 

°  ¯  ®  ¬  «   ª  ©   ̈  §¦Z ] وقول اهللا تعاىل]٤٩: األعراف  :[  H 
 Y  X  W  V   UT  S  R  Q  PO   N    M  L  K    J  IZ 

Ë  ]:  وقول اهللا تعاىل]٢٥: األحزاب[   ÊÉ       È    Ç        Æ  Å  Ä    Ã  Â    Á  À 
   ÞÝ  Ü  Û  Ú          Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô   Ó      Ò   Ñ   ÐÏ  Î   Í  Ì

      æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  ç Z ]ومثله قول اهللا تعاىل]٣٧: األعراف ، :
[  ª   ©        ̈  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y   x    w   v  u  

  «Z] وهي اآلية التي يتكلم عنها]١٢٤: البقرة  . 
ُفاملعني هنا ال يصيب عهدي الظاملني، فالظاملني مفعول به وعهدي هي الفاعل ُ . 

أي مل . ُتقول دخل املسابقة ومل ينل املتسابق جائزةيأخذ ، وهو  :واملعنى الثاين
 º » ¼   ½ ¾ ¿ ÁÀ ¹                ̧ ¶ ]: ومن هذا قول اهللا تعاىل.. يأخذ
Â Ã Ä Å      Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Z ]وقول اهللا تعاىل ]٣: احلج 

 > ; :       9 8 7 6 5 4 3 2 1  0 / ]عن املنافقني 

>= ? @ A      B C D E  F HG I J K L NM O P Q   R 
S T U V XW Y Z [ \   ] ̂ _ ` Z ]٧٤: التوبة[ 

ً ، يسوق قصة صلح احلديبية، وأن عليـا ريض اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يف سياق نفيه ألمية النبي *
 ويمد هبا -روى البخاري : يقول زكريا بطرس) رسول اهللا(عنه رفض أن يمحو كلمة 

 . )١(حممد بن عبد اهللا:  وحما كلمة رسول اهللا، وكتب بخط يده-صوته 
 ـــــــــــــــــ

 .٨/من أسئلة عن اإليامن د) ٥٣(احللقة )     ١(
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١٢٧(

وهو يكذب فيام ينقل عن البخاري، والنص كام يف البخاري عن الرباء بن عازب 
ُثم قال لعيل بن أيب طالب ريض اهللاُ عنه( ْ َْ َ َ ِِّ ِ ِ َِ ٍَّ ِ َِ َ َُ َامح رسول اهللاِ: َ ُ َ ٌّ قال عيل،ُْ ِ َ َ َال واهللاَِّ ال أحمـوك : َ ُ ْ َ َ ََ

ًأبدا َ ُفأخذ رسول اهللاِ ، َ ُ َ َ ََ تب هـذا مـا قـاىض عليـه ْ الملسو هيلع هللا ىلصَ تب، فكَ ِكتاب، وليس حيسن يكْ ِ ِْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ََ ََ َ َُ َ ََ َْ َ ُ َ
ِحممد بن عبد اهللاِ ْ ُ َْ َ ُُ َّ()١(. 

وإنـام يكـذب . ، التي يتكلم هبا زكريا بطرس)فكتب بخط يده( فليس يف النص 
 .)٢(ويتكلم من عند نفسه
وخيش أن يروي للتابعني ما حدث يوم الصلح ) راوي احلديث(الرباء بن عازب 

 كان يقرأ ويكتب؛ ولذا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ) رسول اهللا( للكلمة ملسو هيلع هللا ىلصيفهم أحد من حمو النبي 
 ).وليس حيسن يكتب(أتى باجلملة االعرتاضية 
 -استئناف من الرباء لفعل عيل ) إلخ... َفكتب هذا ما قاىض(واجلملة التي بعدها 

ْفقالوا لو (طريق أخرى  يؤيد هذا الفهم ما جاء يف البخاري نفسه، من -ريض اهللا عنه  َ ُ َ َ
ُعلمنا أنك رسول اهللاَِّ مل نمنعك ولبايعناك، ولكن اكتب هذا ما قاىض عليه حممـد بـن  ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُْ ُ َ ََّّ َ ْ ُ َ َْ ُ َ َ َِ َِ َ َُ َ ََ ْ ِ َ َ َ ََ َْ َ ِ

َعبد اهللاَِّ، فقال َ َ ِ ْ ُأنا واهللاَِّ حممد بن عبد اهللاَِّ، وأنا واهللاَِّ رسول اهللاَِّ :َ ُ َ ََّ َ ْ َ ُ ْ ََ ََ َِ ُ َ َ قال،ُ تـب، :َ ُ وكـان ال يكْ َ َُ َ َ َ
ٍّقال فقال لعيل ِ َِ َ ََ َ َامح رسول اهللاَِّ، :َ ُ َ ُ فقال عيل واهللاَِّ ال أحماه أبدا؛ قال فأرنيه قال فأراه إيـاه، َْ َّ ُ َ ُ َِ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ ً َ ََ ْ ٌَّ
ُّفمحاه النبي  َِ َّ ُ َ ِ بيدهملسو هيلع هللا ىلصَ ِ َ ِ ( 

وكـان ال حيـسن (وىل ، وكذا يف الروايـة األ)وكان ال يكتب(الحظ قول الراوي 
 ـــــــــــــــــ

 ).٤٢٥١(البخاري )     ١(
وقد كذب ذات الكذبة أنيس رشور، يف مناظرته مع الشيخ ديدات، ورد عليـه ديـدات رمحـه )     ٢(

ُاهللا بذات الرد، ومل يرتاجع رشور، وها هو بطرس يعيد ذات الكالم مع أنه رد عليه مـن قبـل، 
 . ة ال تريد إال صد الناس عن دين اهللا وهو ما يثبت بوضوح شديد أهنا نفوس مريض
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٢٨(

فلو كان حيسن الكتابة لعرف الكلمـة، ومـا . أرنيه:  قالملسو هيلع هللا ىلص، والحظ أن النبي )يكتب
وكان ال (، )وكان ال يكتب(طلب رؤيتها، وملا احرتز الراوي هبذه اجلملة االعرتاضية 

 ). حيسن يكتب
ْفأمر عليا أن يم(ي صحيح مسلم ـاء فـا جـًضا مـهذا أيـهد لـويش( َ ََ  ْ ََ ِ َ َحاهـا فقـال َ َ َ َ َ

ُعيل ال واهللاَِّ ال أحماها؛ فقال رسول اهللاَِّ  َ َ َُ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ٌّ َأرين مكاهنا :ملسو هيلع هللا ىلصِ ََ َ ِ ِ اهنا فمحاهـا وكتـب َ َ فأراه مكَ َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ ََ َ
ِابن عبد اهللاَِّ ْ ُ َْ()١( . 

 إذ أورد ـ رمحه اهللا ـًويشهد هلذا الفهم أيضا شارح البخاري بن حجر العسقالين 
، وأورد الرد عليه ثم قـال  تعلم الكتابة بعد البعثةملسو هيلع هللا ىلصالقائل بأن النبي الرأي املرجوح 

 وابـن هـشام عـىل ذات )٢( أنـه مل يكتـبـ الحظ قال احلق ومل يقـل الـراجح ـواحلق 
ُوالسهييل يف الروض األنف اشتد عىل مـن قـال بـأن  )٣( مل يكتبملسو هيلع هللا ىلصأن النبي .. القول ُ

 . )٤(ديه يوم احلديبية أو بعدها كتب بيـ صىل اهللا عليه وآله وسلم ـالرسول 
ً مل يكن أميـا بـالقرآن الكـريم، بقـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصويستدل زكريا بطرس عىل أن النبي 

ــاىل  > ; : 9 8 7 6    5 4 3 2 1 0 / . ] :تع
=                >  ? @ A B Z   ]ًإذا هـو قـارئ وكاتـب، وهـذا .. ، يقول يتلو ويعلم]٢: اجلمعة

ٌاستنباط منه، فهم فهم ْ ٌه من القرآن وليس رصيح القرآن، وهو فهـم خـاطئ ذلـك أن َ
ًالتالوة ال يشرتط أن تكون من صحيفة، والقرآن مل ينـزل يف صـحف وإنـام مقـروءا، 

 ـــــــــــــــــ
 .٣٣٣٦/مسلم)    ١(
 .٤٢٥١/انظر رشح حديث البخاري)    ٢(
 .٢/٣١٨السرية النبوية البن هشام ج)    ٣(
 .٤/٥١الروض األنف : انظر)    ٤(
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١٢٩(

ًوكتب بعد ذلك، وال زال إىل اليوم يؤخذ شفويا، وال تستطيع تعلم القرآن بالقراءة من  َ ِ ُ
 .  احلفاظًاملصحف منفردا، بل ال بد من أن تضبط احلفظ عىل أحد

 :  مل يكن يقرأ ويكتب قال تعاىلملسو هيلع هللا ىلصثم القرآن رصيح يف القول بأن رسول اهللا 
[T U          V W X Y Z             [ \ ^] _ ̀ a  Z  ]٤٨: العنكبوت[ 

 ~� { |   }   r  s t u v w x y z  ]وقال تعاىل

¡  ¢  £       ¤ ¥ §¦  ¨ © ª « ¬ ® ¯ °  ± ² 

³  ́ Z ]وقال تعاىل،]١٥٨: األعراف [  D E  F G H 

I J K L  M N O P Q R  S T 

U V W X Y  Z [ \ ] ^ _ `           ba 

c d e f g h  i  j   k ml n o p Z  
ً كان أميا ال يكتب وال ملسو هيلع هللا ىلص فهذه ثالث آيات تنطق رصاحة أن النبي ]١٥٧: األعراف[

 .يقرأ
د البعثة عىل قول من قـال  تعلم القراءة والكتابة بعملسو هيلع هللا ىلصًوإن سلمنا جدال أن النبي 

بذلك من املنتسبني للعلم، وهو قول مـردود كـام مـىض، فهـو ال ينفـي الكـذب عـن 
ً كان قارئا وكاتبا من أول يوم، وتعلـم مـن بحـريا ملسو هيلع هللا ىلصإذ أنه يدعي أن النبي ) بطرس( ً

 . فهو كذاب يف كل األحوال، وهذا ما يعنينا هنا. ومن ورقة وممن يسميهم
ثابتـة بـنص القـرآن الكـريم، وبـشهادة كـل كتـب الـسري  ملسو هيلع هللا ىلصكام أن أمية النبـي 

 . والتاريخ
*؟ ملسو هيلع هللا ىلص ية النبي ماذا يريد زكريا بطرس من وراء نفي أم! 

 تعلم من غريه، قرأ الشعر، وقرأ يف كتب األولني ومن ملسو هيلع هللا ىلصيريد أن يقول بأن النبي 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٣٠(

َّثم كتب هذا القرآن بيده، أو نقل شيئا من هنا وشيئا من هناك حتى مجع  ً ً َّ  )١(القرآنَ
 مل يكن يكتـب، ومل يقـرأ ملسو هيلع هللا ىلص وهذا القول مردود بأكثر من وجه، أحدها أن النبي 

ً أنه جلس ملعلم وتعلم منه، أو أنه كان قارئا ملسو هيلع هللا ىلصحتى بعثته بل وبعد بعثته مل يعرف عنه 
 . ًكاتبا

ومردود بأن القرآن العظيم ليس كغريه من كالم العرب، ال الشعر وال النثـر، ومل 
 .ن العرب أن يأيت بمثله إىل يومنا هذايستطع أحد م

األولني، وإن وافقـه يف ) كتب(ومردود بأن ما يف القرآن العظيم خمالف ملا يف زبر 
فكالم القرآن عن اهللا وأنبياء اهللا ليس ككالم كتاب النـصارى . بعض األشياء املجملة

ِمن حيث التفصيل، ما عند النصارى يستحى من ذكره، وخيجل أتباعه، وس ُ  إن -نعقد ُ
ً فصال كامال يف هناية هـذا البحـث نقـارن فيـه بـني حـديث كتـاب اليهـود -شاء اهللا  ً

  )٢(والنصارى عن اهللا وأنبيائه وحديث القرآن
ِأممي( بمعنى )ِّأمي( يفرس * َ أرسل لألمميني أي الـذين مل يكـن لـدهيم : ، ويقول)ُ

 .)٣(كتاب مثل اليهود والنصارى
 . وهو يكذب

 D E  F G H I ] س أمميا ويف التنزيل ّ أمي وليملسو هيلع هللا ىلصفهو 

J K L  M N O P Q R  S T U 

 ـــــــــــــــــ
 .من برنامج أسئلة عن اإليامن) ٥٤(، و)٥٣(أكثر من هذا الكالم يف احللقة )    ١(
 .ُدين خيجل أتباعه: األخري من هذا البحثانظر الفصل )    ٢(
 .٨/د) ٦٢(أسئلة عن اإليامن احللقة )    ٣(
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  شواهد على كذب وخسة زكريا بطرس )١٣١(

V W X Y  Z [ \ ] ̂ _ `           ba c 

d e f g h  i  j   k ml n o p  Z  . 
 ]١٥٧: األعراف[

 .  T U          V W X Y Z             [ \ ^] _ ̀ a  Z ]ويف التنزيل 
 ]٤٨: العنكبوت[

 متييز ملسو هيلع هللا ىلصًد تسعة عرش عاما من البعثة مل يستطع رسول اهللا  وهي بع-ويوم احلديبية 
ًومل نسمع أحدا . الكلامت التي كتبها عيل بن أيب طالب، وقال له ضع يدي عليها يا عيل

 كان يقرأ أو يكتـب أو كـان ملسو هيلع هللا ىلصقبل الكذاب اللئيم زكريا بطرس يقول بأن رسول اهللا 
 .قد تعلم من أحد

َوالذين بعث فيهم رسول اهللا  نوا أميني، بمعنى ال يقرءون وال يكتبون،  كاملسو هيلع هللا ىلصُ
 .        ]وليس أمميني كام يدعي الكذاب اللئيم زكريا بطرس، هذا نص القرآن قال تعاىل

/ 0 1 2 3 4 5    6 7 8 9 : ; < =                >  ? @ 
A B Z ] ٢: اجلمعة[ 

ال كتـاب مـن (يف ) أممي( نعم من معاين أممي من ال كتاب له، ولكن حرص معنى 
كذب وتدليس من  زكريا بطـرس، وفيـه خمالفـة للنـصوص الـرشيعة األخـرى، ) له

 .ًوالصواب ما ذكرته آنفا. وخروج باملعنى عن املراد
 

*    *    *  
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  يكذب نفسه في كبرى قضاياه )١٣٣(

  
  المبحث الثالث

   ي  كذ ب نفسه في كبرى قضاياه
 هـذا هـو قطـب ملسو هيلع هللا ىلصزكريا بطرس التي يدور حوهلا هي نفي نبـوة النبـي  )١(آخية

وحني ترصد كالمه عن الوحي اإلهلي وحماولة رصف النبوة . الرحى الذي يدور حوله
ِّجتد أنه كغريه ممن تكلم يف هذه القـضية يكـذب نفـسه وال يملـ ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا  ك ُ

حقيقة يعطيها للناس، وها أنا ذا أعرض عىل حرضاتكم آراءه هو عـن الـوحي الـذي 
ِّ فقط أعرض آراءه لرتوا سوء حاهلا، وكيف أن بعضها يكذب ملسو هيلع هللا ىلصأنزله اهللا عىل رسوله  ُ

 .ًبعضا
 للنبـوة، ملسو هيلع هللا ىلصهي التي أعدت النبي   إن السيدة خدجية ريض اهللا عنها:مرة يقول* 
ا كي يؤمن هلا طريق التجارةثرية وت.. كانت ذات مال: يقول ِريد ملكً َ)٢(. 

ْما كان هناك من وال ما خييف السيدة خدجية : ُقلت ِ عىل ماهلـا - ريض اهللا عنها -َ
ْكي تبحث عن من يؤمنه هلا، قد كانت رشيفة نسيبة حسيبة، ومل يكن أحد من العـرب  َ

م وإىل اليمن آمنة وال العجم يتجرأ عىل جتارة قريش كلها، كانت القوافل تسري إىل الشا
 .من جوع وآمنة من خوف

ً ثم مل تكن البعثة النبوية سببا يف حصول أمنها ونامء ماهلـا، بـل أكـسدت جتارهتـا 
وذهبت بامهلا وجلبت عليها اهلموم واألحزان فيام يبدو للناس؛ فقد انشغل القائم عىل 

 - نارصه  ومن تبعه ومنملسو هيلع هللا ىلصٌ وحارصت قريش رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصجتارهتا أعني رسول اهللا 
 ـــــــــــــــــ

 .خية هي الوتداآل   ) ١ (
 .٥٦/ من هل القرآن كالم اهللا د، احللقة األوىليء،سؤال جر   ) ٢ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٣٤(

ْ فلم تشرت مـنهم ومل تبـع هلـم، واضـطرهتم إىل -ومنهم السيدة خدجية ريض اهللا عنها  ِ ْ َ
وديان مكة بني اجلبال عىل احلىص يف شعب من شعاب حتى أكلـوا ورق الـشجر مـن 
ّاجلوع ومصوا احلجر من العطش، ثم تركوا ديارهم وأمواهلم وخرجوا من مكة كلها، 

 .  تشجع عىل هذا كلهـيض اهللا عنها رـ وقد كانت السيدة خدجية 
 كـان ملسو هيلع هللا ىلص إنه شيطان تلبس به؛ ويؤكد ملـن يـسمعه أن رسـول اهللا : يقولً ومرة*

ًمستيقنا بأن الذي خرج له يف الغار شيطان، وأن خدجية هي التي أقنعته بأنـه وحـي ال 
 . )١(شيطان، وأنه هو نبي هذه األمة واختربت له الوحي وأقنعته بذلك

ُ يكذبـه ووجهـه يف وجهـه؛ إذ يقـول ـلكفر والصد عـن سـبيل اهللا  يف اوأخوه ـ ُِّ
 كانـت قـد تزوجـت - ريض اهللا عنهـا -الدكتور رأفت العامري بأن السيدة خدجيـة 

 تتعامل مـع النـاس، - أي اجلن -ُّوكانت اجلن قد لبسته وراحت من خالله ) نباش(
ًيال وهنـارا، وبعـد وفـاة َّ وعمـروا البيـت لـ- بيت خدجية -فقدم عليه الناس يف بيته  ً

استوحشت خدجية ـ ريض اهللا عن السيدة خدجية ولعن اهللا هذا األفاق األثيم ) ّنباش(
 من قلة الزائرين وأرادت أن تعيد هذه احلياة املوجودة يف بيتها عـن طريـق زوجهـا -

 .)٢ (ملسو هيلع هللا ىلصاجلديد حممد 
اش(ويف ذات احللقة يقول هذا  بـني خدجيـة وأيب ًبأن الوحي كان ترتيبـا  )٣()البكَّ

 - ودليل ذلك، وهذا قوله - الحظ وليس ورقة وليست السيدة خدجية وحدها -بكر 
 ـــــــــــــــــ

مـن أسـئلة عـن ) ٥٣(، واحللقـة ٥٦/ن كالم اهللا دآ احللقة األوىل من هل القريء،سؤال جر    )١ (
 .١٥/اإليامن د

 .رأفت عامري.د   ) ٢ (
 . عىل أحدا ال ينطيلًا مكشوفًا رخيصًكلمة عامية مرصية تقال ملن يكذب كذب  ) ٣ (
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  يكذب نفسه في كبرى قضاياه )١٣٥(

 . )١( إال يف حلاف عائشةملسو هيلع هللا ىلصِأن الوحي مل يأت رسول اهللا 
وكيف يكون وحي الشيطان، والقرآن يذم الشيطان، ويأمرنا باالستعاذة باهللا منه، 

ًلنار خالدا خملدا فيها أبدا؟كيف نتبع الشيطان ونحن نلعنه، ونؤمن بأنه يف ا ً ً! 
 .نضحك من كالمه، ونطويه وال نرويه) بكاش(إنه 
.. ومرة يقول بطرس ومن معه بأن ورقة بن نوفل كـان يبحـث عـن بـديل لـه* 

ّخليفة خيلفه يف القيام بالنرصانية بمكة هو وبنت أخيه خدجية؛ ولذا علم حممدا ودربـه  ً َّ
وخرج عىل الناس باإلسـالم بعـد وفـاة ورقـة  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد وفاته هو وخدجية مترد حممد 

 . )٢(وخدجية
ّ وال تضحك، ليست مزحة واهللا، بل كالم يـدعون أنـه علمـي أتـى بـه البحـث 

 !!، وهناك من يصدق هذا الكالم)املجرد) (النزيه(
 نرصانية، وال كان ورقة يبحـث عـن - ريض اهللا عنها -ما كانت خدجية : ونقول

ًه يف أتباعه، كان فردا يعبد ربه منفردا، يزكي نفـسه وربـام ًأتباع، فضال عن خليفة خيلف ً
حتدث بيشء إىل ضيفه، ومل حيمل لواء دعوة إىل اهللا، ومل جيلس لقريش يف نادهيا يقـول 

 . ًهلم أعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه، كان وحيدا حيدث نفسه
وال كـان . ثـةً نرصانيا قبل البعملسو هيلع هللا ىلصوما كانت خدجية نرصانية، وال كان رسول اهللا 

 ـــــــــــــــــ
سـؤال ( ،اً وجـود زكريـا بطـرس وقـد سـكت عـىل كالمـه مؤيـدمن قول رأفت العامري يف   ) ١ (

 وتكلم بـذات الكـالم زكريـا بطـرس يف ،٤٠/د ن كالم اهللا؟آ هل القر، احللقة الثانية)يءجر
 . وما بعدها١٦/من برنامج أسئلة عن اإليامن د) ٢٧(احللقة 

 .٥٨/ن كالم اهللا دآ من هل القر احللقة األوىليء، جرسؤال   ) ٢ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٣٦(

 قبل البعثة يدري ما الكتاب وال اإليامن، ما عنده علم بيشء من أخبـار ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .السابقني وال املعارصين، هذا ما نقرأه يف كتبنا، وهو رصيح الكتاب والسنة النبوية

ًومرة يقول أحدهم بأن شيئا من هذا مل حيدث، مل ينزل عليه ملك، وهـي قـصة * 
 يف الغـار قـال لـه اقـرأ فقـرأ، ملسو هيلع هللا ىلصبأن الذي ظهر للنبي  )١(جلهولملفقة، يستدل هذا ا

ً وكأين به يضع أصبعه عىل رأسه عجبا بعقله إذ أتى بغريبة عجيبة مل يفطـن -ويتساءل 
ً مدلال كيف يقول له -ًإليها غريه، وهي النملة تفرد ساقيها بني بني النمل فرحا بقوهتا 

 !!ًصة ملفقة وما كان وحيا يوحىًاقرأ، وليس معه صحف يقرأ منها؟ إذا الق
 ً وهيش ويبش الكذاب اللئيم زكريا بطرس هلذا الرأي ويسكت تأيدا؟

: َّوجيلس أحدنا أمام شيخه يف الكتاب ـ أو حلقة التحفيظ ـ أو يف املسجد فيناديـه
 اقرأ من أول كذا؛ فيقرأ بال مصحف؟

َوتتمتم بشفتيك فرياك قريب منك فيناديك ال إنام أقرأ : ؟ فتقولأيشء يا أبا فالن: ُ
 .من القرآن

ًقراءة القرآن ال تعني فتح املصحف والنظر فيه، وإنام تالوته بمصحف أو غيبا بال 
 ًفام العجب إذا أن يقول له اقرأ ويقرأ؟. مصحف

ا، وخـرج يف : ومرة يقول* ا، وجد أبيه قيص كان ملكً ّ كان جده عبد املطلب ملكً
 ـــــــــــــــــ

، وذهب أحـدهم إىل مـا هـو أبعـد مـن ٢١/ احللقة الثانية ديء،أحد املداخلني يف حوار جر   ) ١ (
 وأن ، اسـمه حممـد بـاملرةءذلك، فقد ذكر الدكتور جون يف غرفة ميكا بالبالتوك أنه مل يكن يش

 وأن عمـر ،ظ املهـاجرين اسـتعمل يف القـرن الثـاين وأن لفـ،ن ما وضـعه إال األمويـونآالقر
 فهو فرق بـني الفـرس ، ألنه وحد العرب والفرس وقاتل هبم الروم؛ بالفاروقيالفاروق سم

 .أال لعنة اهللا عىل الكاذبني. وكنت أحاوره. اًوكنت حارض.. والروم
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  يكذب نفسه في كبرى قضاياه )١٣٧(

 .)١(ا كانت هاشمية تطلب امللك عىل العربالناس يطلب ملك أبيه، ويرصح بأهن
 .وهذا كالم كل أخبار السرية تكذبه

ٌفلم خيرج يف قريش ملك منذ ظهرت قريش، ال عبد املطلب وال قيص وال غريمها، 
ِبل مل تلد مرض كلها ملكا متلك عليها يف اجلاهلية َ ُ. 

مـه ّ هو عمه أبو هلب بن عبد املطلـب، وكـان ابـن عملسو هيلع هللا ىلصوأول من تصدى للنبي 
وأخوه يف الرضاعة أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب من أشد الناس عليه وعـىل 
أصحابه، وحني دعاهم وأبلغهم دعوة ربه سخروا واستهزءوا، ومل يسلم معه من بني 

ثم نفر أو نفران بعد سنني طويلـة مـن . ابنا أيب طالب) عيل وجعفر(هاشم إال صبيان 
باس بن عبد املطلب، وعقيل ابن أيب طالب، وبالكاد ُالدعوة، ويف أول معركة أرس الع

وكانت ثاين الغزوات بعد غزوة بدر الكربى . ّفر أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب
َمع حلفاء بني هاشم وأخواهلم، وهم بنو سليم  بل كانت احلرب كلهـا مـع قـريش )٢(ُ

ائرة الثانيـة مـن ، وهم الد)غطفان وسليم وهوازن وثقيف(ُأبناء عمومته، ومع مرض 
 . حيث القرابة

والدعوة قامت عىل سواعد قبيلتني غري قريش وليسوا من مـرض كلهـا، وال مـن 
 أال لعنة اهللا  ! فكيف يقال كانت هاشمية أو قرشية؟)٣(األوس واخلزرج.. عدنان كلها

 ـــــــــــــــــ
 .كةلمم بعنوان احلاجة إىل ،)يف الصميم(د هلذا حلقة كاملة يف برنامج رأف   ) ١ (
 ، سليم بن قيس بن عيالن بن مرض بن معد بن نذار بن عـدنانيأم هاشم وعبد شمس من بن   ) ٢ (

 . السالمام عليه، ابن إبراهيم،ن إسامعيلاب
 يواألوس تعنـ. أزد شنوءة، واألزد من القبائل القحطانية. األوس واخلزرج من قبائل األزد   ) ٣ (

 .يوأكتب من حفظ.  هبذا تكلم صاحب الروض األنف؛دة الريح الباريواخلزرج تعن) العطية(
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٣٨(

 .ّعىل الكذابني
عى النبـوة؛  ظهر يف فرتة كثر فيها من اد ،ملسو هيلع هللا ىلص ن النبي،إ ـ قبحه اهللا ـومرة يقول * 

 .)١(وأن ذلك من تأثري حكايات هيود

ِ مل يدع أحد النبوة قط، ومل يفكر أحد يف ذلك، بل ملسو هيلع هللا ىلصوكالعادة يكذب، فقبل النبي  َّ
ٌغاية ما هنالك أن اعتزل نفر ما كانت عليه العـرب مـن رشك، وهـم احلنفـاء وكـانوا 

ءوا يف هناية بعثة النبـي ُيعدون عىل أصابع اليد كام تقدم، أما الذين ادعوا النبوة فقد جا
ً بعام تقريبا، ومل تكن هلم دعوة وال كتاب كالقرآن، وال تبعهم أحـد ملسو هيلع هللا ىلص قبل وفاته ملسو هيلع هللا ىلص

مجيعهم قتلوا عىل يد املـسلمني، فـيام .. غري قومهم، ومل تتحرك دعوهتم خارج ديارهم
َّيعرف تارخييا بحروب الردة، ومل يكتب هلم نرص يف هذه احلياة، وهذه أمارة أخرى ع ىل ً

ن األدعياء الكذبة يموتون قتىل وال يكتب هلم نرص يف هذه احلياة كام إ إذ ملسو هيلع هللا ىلصنبوة النبي 
 ).املقدس(ينص الكتاب 

 ومل خيـرج ملسو هيلع هللا ىلصوكانت هيود بني ظهراين العرب من مئات السنني قبل بعثـة النبـي 
 فـأين كانـت ملسو هيلع هللا ىلصأحد يدعي النبوة ال من هيود وال من العرب قاطبة حتى جاء النبـي 

 !د؟ثقافة هيو
 قد جاءوا بعد العام الثاين والعـرشين مـن ملسو هيلع هللا ىلص وكل الذين ادعوا النبوة بعد النبي 

البعثة النبوية أي بعد ثالث سنوات من القضاء عـىل هيـود وإخـراجهم مجـيعهم مـن 
ومل يتكلم أحـد مـنهم بـأن . ًاجلزيرة العربية، إال نفرا يثريون األرض ويسقون احلرث

 .هيود ثقفته
 ـــــــــــــــــ

 ).لكةماحلاجة للم( الصميم احللقة السادسة  وما بعدها، يف٨/د    )١ (
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  يكذب نفسه في كبرى قضاياه )١٣٩(

ّ، وكانت ختوف به )املدينة املنورة(بمقدم نبي، يظهر يف يثرب قد كانت هيود تبرش 
إنه قد تقارب زمان نبي يبعث اآلن (جرياهنا من األوس واخلزرج وغطفان، تقول هلم 

، كانت يف املدينة وأجوارها تنتظر ظهور هذا النبي العظـيم )نقتلكم معه قتل عاد وإرم
 % $      # " ! ]: ول اهللا تعاىلوهذا ق )١( ، ثم ملا جاءهم ما عرفوا كفروا بهملسو هيلع هللا ىلص

& ' ( ) *  + , - . / 0        1 2  3 4 5 
76 8 9 : ; Z  ]٨٩: البقرة[. 

ُمل يكن ليهود أحاديث وثقافات تبثها بني العرب عن ملـك يؤخـذ بنبـوة، بـل إن 
ًهيود ال تقول عن داود عليه السالم أنه نبي، فهو عندها ملك وليس نبيا، وإنام تكلمت 

عن نبي واحد يبعث وهياجر إىل يثرب، وزعمت أهنـا تتبعـه وتقتـل بـه العـرب هيود 
اللهـم إال أكاذيـب زكريـا . هذا هو حديث هيود يف اجلاهلية مل نسمع غـريه. والعجم

 .بطرس التي يروهيا عن إخوانه من الكافرين واملنافقني
 . لعربيةّومرة يقول علمه بحريا الراهب لينرش املذهب النسطوري يف اجلزيرة ا *

 وتعلـم ملسو هيلع هللا ىلصوهو يقر ويعرتف بأن كتب املسلمني مل تتكلم أن بحريا جلس للنبـي 
ًمنه، وإنام التقاه مرة وهو صبي، وتعرف عليه وذكر أنه سيكون نبيا، والثانية أشار إليه  ّ

 هـو مـن ملسو هيلع هللا ىلصا، وما بعد ذلك مما يقال عن تعليم بحريا للرسـول ًمعمن بعيد ومل جيلسا 
 .وكله كذب. ون من أم رأسهم بام حيلو هلميتكلم. أقوال النصارى

 وال أدري من ألفونسو هـذا؛ ،)ألفونسو( علمه احلاخام اليهودي :وهيود تقول* 
 ـــــــــــــــــ

رسـول اهللا كتاب مبعث  (، باب كامل هبذا العنوان،يف البداية والنهاية البن كثري املجلد الثاين    )١( 
 .)من البشارات بذلك ًيئا وذكر ش،اً كثريً تسليامصىل اهللا عليه وسلم
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٤٠(

 وعلمه، وهو مل خيرج من شعاب مكة إال مرتني وكان بني أهل ملسو هيلع هللا ىلصوال أين التقى النبي 
 مكة مل يفارقهم ساعة؟ 

ً ال أدري شيئا عن ألفونسو وال أخاهلم يدرون شيئا  عنه، وإنام كـالم يقـذفون بـه ً
 .)١()الطوب(الصبية بـ ) حتديف(كـ

ًوبعض املسترشقني ممن يسمون باحثني يف الرتاث اإلسالمي يقولون بأن حممدا  *
ً ومن ثم خلط شيئا من النـرصانية بـيشء مـن )٢( تعلم القرآن من نسائه وأصحابهملسو هيلع هللا ىلص

 . اليهودية بيشء من الوثنية فخرج باإلسالم
رآن الكريم نقد للنصارى والنرصانية واليهـود واليهوديـة املوجـودة يف الق: ُقلت

 ! َفمن كتب هذا بحريا أم ألفونسو؟... اآلن
َويف القرآن الكريم والسنة النبويـة إجابـات عـن أشـياء كانـت حتـدث، ورصـد  ٌ

َّ وأصحابه وبينه وبني أعدائه، بل إن القرآن الكريم كلـه ملسو هيلع هللا ىلصحلوارات كانت بني النبي  َ
 وهو يف مكة وإجابته عليها، ملسو هيلع هللا ىلصًحلدث، مثال ما نزل يف أسئلة املرشكني للنبي مرتبط با

وما نزل يف أمر اهلجرة، وما نزل يف غزوة بدر، وما نزل يف غزوة أحد واألحزاب وخيرب 
 . واحلديبية وفتح مكة وحنني

 !أخي القارئ
ُالقرآن الكريم مرتبط باحلدث، مل ينزل إىل األرض مجلة واحدة، بمعنى أ ن القرآن ُ

 ـــــــــــــــــ
 . ومعناه القذف، والطوب قطعة الطني إذا يبست،احلدف كلمة عامية مرصية    )١ (
ا، وله حلقات يف برنامج أسـئلة عـن اإليـامن يـتكلم فيهـا بـأن ًوزكريا بطرس يردد هذا أيض   ) ٢ (

 .  ريض اهللا عنه، عمر بن اخلطابيالقرآن وح
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  يكذب نفسه في كبرى قضاياه )١٤١(

ًالكريم كان مع األحداث ونزل جـزءا جـزءا ً .[ , - .   / 0   1 2 3 

4 Z       ]١٠٦: اإلرساء.[ 
 جتادله رسا ال يسمعها من ..  يف أمر حدث بينها وبني زوجهاملسو هيلع هللا ىلصامرأة جتادل النبي 

 Z...!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ]  :يف البيـــت، وينـــزل القـــرآن
 !أين بحريا من هذه؟. اآليات

واملنافقون جيلسون يف ناحيـة مـن املـسجد يغمـزون املطـوعني مـن املـؤمنني يف 
ه ّ فينزل القـرآن يتحـدث بحـاهلم ومـا تكنـ،الصدقات والذين ال جيدون إال جهدهم

 ! من هذا؟اأين بحري. صدورهم
ن عىل نفسه أن يعدنا كنوز كرسى وقيرص وأحدنا ال يأم (:ا واملنافقون يتناجون رس

أين بحـريا مـن .  وينزل القرآن يكشف أمرهم ويذيع يف الناس قوهلم،)يقيض حاجته
 !هذا؟

وأحيانـا كـان .  فال جييب، يسكت حتى يأتيه الوحيملسو هيلع هللا ىلصُا كان يسأل النبي ًوأحيان
  .)١(ملسو هيلع هللا ىلصيفعل ويأيت الوحي يعقب عليه، ويقرر غري ما فعل النبي 

 َذلك ورتبه وأعطاه للنبي، وإن كان فلم الراهب درى بافهل يعقل أن يكون بحري
  ! ومل كان خيطئ ويأتيه التصويب من السامء؟!كان يسكت حني يسأل؟

ّبل مل مل يكن بحريا نفسه أو ورقة أو ألفونسو أو من سموا من أصحاب النبي  ُ ْ ََ  ملسو هيلع هللا ىلصِ
وكيف عرفوا ذلك وهو ليس يف  ! يكونوا أنبياء ويتكلمون هم بأنفسهم؟ْ ملَ مل؛أو نساؤه

 ! من أين هلم هبذا؟!؟تبناك
 ـــــــــــــــــ

 إذ لو كان يتكلم من نفسه، ما تكلم بام فيه ؛ملسو هيلع هللا ىلصعىل صدق النبي وهو قليل معدود ، وفيه أمارة    )١(
  . ملسو هيلع هللا ىلصتعقيب عليه، وفيه أمارة عىل برشيته 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٤٢(

 يءنـصارى نجـران والـشام وطـ...  مل ينتبه إليه كفار قريش واليهود والنصارى
 كيـف مل ،) وأسلمملسو هيلع هللا ىلصحي من أحياء العرب منهم عدي بن حاتم الطائي التقى النبي (

 !ينتبهوا إىل هذا وانتبهوا هم إليه؟
 يف العام السابع  تزوج السيدة صفية بنت حيي بن أخطب سيد هيودملسو هيلع هللا ىلصُّالنبي : ثم

ُ وجاءته مارية القبطية ريض ،ا من الدعوةًأي بعد عرشين عام. يف هنايته... من اهلجرة
!  فكيف يكون قد تعلم من هـذه وتلـك؟،ا من الدعوةًا بعد عرشين عامًاهللا عنها أيض
 !! أمر عجيب
ِومن م   !ن أصحاب النبي كان له علم بالكتاب؟َ
.. ٌومـن سـلامن الفـاريس، وصـهيب رومـي ، تعلم من صهيب الرومي:يقولون

 ! فأنى له بمثل هذا؟،ُبالكاد يبني... ال ينطق العربية.. أعجمي
 إال بعد ثالثة ملسو هيلع هللا ىلصوما درى برسول اهللا ... ٌوسلامن فاريس أعجمي أسلم يف املدينة

 .ملسو هيلع هللا ىلصا من هجرته ًعرش عام
ديـه وهم يستأنسون بأن القرآن وافق النـرصانية واليهوديـة أو وافـق كتـاهبم بعه

 .القديم واحلديث يف بعض األمور
ا، فحتى األشياء التي وافقت فيها الرشيعة اإلسالمية ًويف هذا يكذبون أيض: أقول

 . كتاب النصارى يف عهده القديم أو اجلديد، مل توافقها من حيث املضمون
 القرآن العظيم تكلم عن نوح وإبـراهيم وموسـى وعيـسى وسـليامن وداود ًمثال

ولكن هل ما تكلم بـه القـرآن عـن ، وعىل نبينا صلوات ريب وتسليامتهولوط ـ عليهم 
 !أنبياء اهللا هو هو الذي تكلمت به النرصانية عن كتاب اهللا؟

كالم القرآن عن اهللا سبحانه وتعاىل الكبري املتعال، الواحـد املاجـد الـصمد، هـو 
ة يف بعـض نعم هناك اتفاق من حيـث اجلملـ.. اًأبد! ككالم كتاب النصارى عن اهللا؟
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  يكذب نفسه في كبرى قضاياه )١٤٣(

، أما تفاصـيل مـا ملسو هيلع هللا ىلصالقصص، وهذا االتفاق نعده من األمارات عىل نبوة رسول اهللا 
 .  من ذكرهيىعندهم عن اهللا ورسله يستح

:  ينادي عىل اجلميـع مـن يـوم نـزل،ثم إن القرآن العظيم معجز يف ذاته وبألفاظه
ي سـورة وإن أ... فأتوا بـسورة مـن مثلـه... فأتوا بعرش سور من مثله... فأتوا بمثله
 . وقد حاول كثريون، وما استطاعوا، اًا واحدًكانت سطر

 ولـذا مل جتـد ،نه دعا إىل احلنيفية التي كانـت منتـرشة قبـل بعثتـهإ :ومرة يقول *
 !!)١( من الناس يف أول األمرىالدعوة صد

!  "  #  ] :  ويستدل عىل ذلـك بقـول اهللا تعـاىل، علمه برش:ومرة يقول *

  ('  &  %  $Z ]كذبه ـامها يــوقـراءة اآليـة بتمـ] ١٠٣: النحل [  "  !
   0  /  .  -  ,  +  *     )  ('  &  %  $  #

 1Z ]فهو قول الكفار ينفيه القرآن ويرد عليه،]١٠٣: النحل  . 
َ عن شعراء عرصه، ويعد شـعراء جـاءوا بعـده، ً كتب القرآن نقال:ومرة يقول *

 .)٢(اًوليس القرآن شعر
 والقرآن نزل كثري منه يف ، وهيود كانت يف املدينة،)٣(علم من هيود ت:ومرة يقول *

 من أول يوم، ومل توافقه يف أي يشء، وهو مل يوافقها ملسو هيلع هللا ىلصمكة، وهيود كانت تقاتل النبي 
 .يف أي يشء، بل كان يأمر بمخالفتها حتى يف املظهر

 ـــــــــــــــــ
 .١٤ يف الصميم احللقة السادسة الدقيقة   )١ (
شـعراء (يف الصميم يف احللقة التي يتكلم فيها عن أمية بن أيب الصلت، وهو ينقل عـن كتـاب   ) ٢ (

 . )مصادره التي يستدل هبا(وقد رشحت ذلك يف . اب مثلهلكاتب نرصاين كذ) النرصانية
 .٢٣/من أسئلة عن اإليامن د) ٥٣( احللقة   )٣ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٤٤(

فـات ا يسكن غرً فقريملسو هيلع هللا ىلصامل، وكان ـخذ األتباع عن طريق الـ ات :يقول ومـرة *
من الطني، وينام عىل األرض، ويمر عليه اليومان والثالث ال جيد ما يأكلـه بـأيب هـو 

  .)١(ملسو هيلع هللا ىلصوأمي 
 . )٢( ال دليل عىل النبوة إال شهادة خدجية:ومرة يقول *
 . ال دليل عىل النبوة إال خاتم النبوة الذي بني كتفيه:ومرة يقول *
ل عىل ذلك من القرآن يف سورة  والدلي، اتبع ملة آبائهملسو هيلع هللا ىلصن النبي إ :ومرة يقول *

يـة تـتكلم عـن اآل و)٣(]٣٨يوسف اآليـة [ Z!  "  #  $        %  ] يوسف 
 ،ملسو هيلع هللا ىلص عـن حممـد ت وليس ـعليهم السالمـ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

 : وكان يقول عنهم ـعليه السالمـ  كانوا عىل الرشك كام كان أبو إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلصوآباء النبي 
  . »أيب وأبوك يف النار« و،» النارعبد املطلب يف«

ّواملقصود أنني أردت أن أعرض عىل حرضاتكم تفسريات الكذاب اللئيم زكريـا 
، وهي أقوال متضاربة ال يمكن أن ملسو هيلع هللا ىلصبطرس للوحي وكيف يرصف النبوة عن النبي 

 .جتتمع، وكل واحدة منها كذب يف نفسها، وكل واحدة منها تكذهبا أختها
ً ُ وقريش مل يكن هلا ملك كي يطلب؟،ملك قريشا يطلب فهل كان ملك ُ! 
ً  ومـا ،ُا يطلب ملك عبد املطلب وهاشم عىل قريش والعـرب ا هاشميأم كان ملك

 !ا؟ًكان عبد املطلب وال هاشم وال قيص ملوك
 ومل يكن هناك ما خييفها عـىل ،أم كان صنعة زوجته الثرية كي تأمن به عىل جتارهتا

 ـــــــــــــــــ
 .١٧/يف الصميم احللقة السابعة د) ١ (
وأعاده مرات أذكر منهـا يف حلقـة سـؤال جـرئ احللقـة ) يف الصميم(تكلم يف هذا يف برنامج ) ٢ (

 .األوىل والثانية

 .٩/العارشة وهو يتكلم عن احلنيفية ديف الصميم احللقة ) ٣ (
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  يكذب نفسه في كبرى قضاياه )١٤٥(

 !لذي مل جيلس له إال دقائق؟أم كان صنعة ورقة ا! ماهلا؟
 من عمره ة الراهب الذي مل يلقه إال وهو صبي يف الثانية عرشاأم كان صنعة بحري

 .ـ وأهل الرواية عىل أن احلديث ضعيف ـ ! ولدقائق معدودة؟
ًأم علمه غلامن مكة وعبيدها الذين ال ينطقون العربية أصال  !؟ّ

أم علمتـه زوجتـه ! نني مـن البعثـة؟ّأم علمه أصحابه وأتباعه الذين تبعوه بعد س
 !ا من البعثة؟ًا تقريبًصفية ورسيته مارية القبطية وقد دخلتا بيته بعد عرشين عام

 ، دانت لـه العـرب، وهو أعقل الناس،ا تلبسته اجلن فأوحت إليهًأم كان مسحور
 !  وأسس أكرب دولة يف التاريخ كله؟،وخافته العجم

 !ا ال يكتب وال يقرأ؟ وجاء يروهيا وقد كان أميأم كانت أساطري األولني اكتتبها 
 !ُا ممن يسموهنم جاءوا بعده؟ًعلام بأن كثري، ا نقله عن شعراء عرصهً أم شعر

 . ُّهم يقولون بكل ذلك، وأي ذلك ال يصح، وكل ذلك ال جيتمع
ٌإهنا نفس مريضة حقودة تتكلم من أم رأسها ٌ ليس برأسـها سـوى أهنـا تريـد أن . ٌ

وهـي حـائرة تـستغل جهالـة املتلقـي وقلـة  .غري حق، فكذبت وافرتتتضل الناس ب
 . اطالعه

 فقد كانت قريش يف ذات  ـمن حيث اجلملةـ واحلقيقة أن هذا األمر ليس بجديد 
 أساطري األولني، ومرة :مرة تقول، احلرية التي فيها الكذاب اللئيم زكريا بطرس اليوم

 أضـغاث : يعلمـه بـرش، ومـرة تقـول: شاعر، ومرة تقول: ساحر، ومرة تقول:تقول
 .  تقول هذا لعامة الناس، وبينها وبني أنفسها تصدقه وتقسم عىل صدقه..أحالم

 !؟ملسو هيلع هللا ىلصٍما هي األمارة عىل نبوة رسول اهللا حممد بن عبد اهللا : ويبقى السؤال
 .هي أمارات وليست أمارة، وأجيب عليها يف الفقرة التالية بحول اهللا وقوته

 

*    *    * 
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 بالنبوة ملسو هيلع هللا ىلص بطرس يشهد للنبي )١٤٧(

  
  المبحث الرابع
 بالنبوة ملسو هيلع هللا ىلص بطرس يشهد للنبي

ًيدعي الكذاب اللئيم زكريا بطرس أننا نحن املسلمني ال نملك دلـيال عـىل نبـوة  ّ
، ويفـرسه بأنـه ومحـة ملسو هيلع هللا ىلص سوى خاتم النبوة الذي كان يف كتـف النبـي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

  )١(كانت يف ظهره، ثم يتساءل هل الومحة تعني أنه نبي؟
برهان خدجية (يس عند املسلمني أمارة عىل الوحي سوى ل: ويف مكان آخر يقول

برهـان (، حتى سمى إحدى حلقات برنامج  أسئلة عن اإليامن هبـذا االسـم )للوحي
والرتدد أمارة عىل الكذب، ولست هنا أنـاقش كذبـه يف هـذه ). الوحي أفخاذ خدجية

 إن شـاء اهللا َّاملسألة فقد مر بعض ذلك، وسيأيت ـ يف اجلزء الثـاين مـن هـذا البحـث ـ
ما أريد رصده هنا هو أن بطرس قد وضع مقـاييس للنبـوة، . مناقشة أوسع هلذا األمر

 . ملسو هيلع هللا ىلصًأعرضها عىل حرضاتكم اآلن لنرى كيف أهنا منطبقة متاما عىل رسولنا 
  : يقول زكريا بطرس معددا مقاييس النبوة

 .)٢(أن يأيت بمعجزات ونبوءات* 
ًعطي كلمته بعدا روحيا قويا يؤثر يف القلوب أن يؤيده اهللا بروح القدس؛ كي ي* ً ً. 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٥/يف الصميم احللقة الرابعة عرش د  ) ١ (
 وهي حلقة خمصـصة عـن مقـاييس النبـوة، ١٣/يامن دمن برنامج أسئلة عن اإل) ٣٦(احللقة   ) ٢ (

رأفـت العـامري بمثـل .  تكلـم د١١/د  احللقة الثانية هل القرآن كالم اهللا؟يءويف سؤال جر
ر الطعـام، وهـذا األمـر َّمن ذات احللقة استدل عىل نبوة املسيح بأنـه كثـ١٨هذا، ويف الدقيقة 

 .  ويوم تبوك،وم األحزاب ويف ي، يف عمرة القضاء؛ عدة مراتملسو هيلع هللا ىلصحدث من النبي 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٤٨(

 .)١( أن يكون بينه وبني اهللا عالقة محيمة*
 أن تكون بعثة الرسول خلالص البرشية من اخلطية ومن سلطان إبلـيس ومـن *

النجاسة املوجودة يف العامل ـ عىل حد تعبريه ـ ومن ثم النجاة مـن عـذاب اهللا والفـوز 
 .)٣(اة فاضلة يف الدنيا وحياة أفضل يف اآلخرة، فتكون هلم حي )٢(برضوانه

ثم يعلق  )٤(.ومن أمارة النبوة أن يبذل النبي نفسه، وأن ال يعيش لنفسه:  ويقول*
 . )٥( كان يسعى لتكوين إمرباطورية هاشمية ودولة عربية وقد كان لهملسو هيلع هللا ىلصبأن رسول اهللا 

 هل هذا نبي أم هذه هي املقاييس التي وضعها الكذاب اللئيم زكريا بطرس ملعرفة
 ! ال؟

إن هذه األمارات ال تنطبق عىل رسول اإلسالم : ثم يكذب عىل من يسمعه فيقول
ومل يكن . فلم يأت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم بمعجزات، ومل يتكلم بغيبيات. ملسو هيلع هللا ىلص 

بينه وبني اهللا عالقة محيمة، ومل يؤيده اهللا بروح القدس، ولذا ال جتد أي راحـة نفـسية 
 . هذا قوله. مع القرآنحني تس

ًوكثـريا . ٍبخالص للبرشية، وإنام بفروض وتكاليف ملسو هيلع هللا ىلص ومل يأت رسول اإلسالم 
ومل يبـذل النبـي . ما يقول أن اإلسالم ال حيمل اخلالص للبرشية من اخلطية ومن النار

 ـــــــــــــــــ
 . من برنامج أسئلة عن اإليامن٣٦احللقة    )١ (
 من ٣٦وكرر ذات الكالم يف احللقة .  وما بعدها٧/ من برنامج أسئلة عن اإليامن د٣٦حللقة   ا) ٢ (

 .أسئلة عن اإليامن
 . وما بعدها٧/  من برنامج أسئلة عن اإليامن د٣٦احللقة   )  ٢ (
 .١٣/من برنامج أسئلة عن اإليامن د ٣٦حللقة   ا) ٤ (
 .٢٤/ من برنامج أسئلة عن اإليامن د٣٦حلقة ) ٥ (
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 بالنبوة ملسو هيلع هللا ىلص بطرس يشهد للنبي )١٤٩(
ا هاشميا ملسو هيلع هللا ىلص   نفسه، وإنام بذل أصحابه وجلس هو، ومل يعش لربه، بل عاش ليبني ملكً

 . يا قرشيا عرب
 .هكذا يتكلم اللئيم 

إن  املسلمني ليس عندهم دليل عىل الوحي إال  : ًثم يكذب كذبة أخرى ويقول* 
 . ملسو هيلع هللا ىلصٌبرهان خدجية للوحي وومحة كانت يف ظهر النبي 
 . وهذا من إفكه وكذبه عىل نفسه وعىل قومه

برهـان (فعلامء املسلمني، وكل من صنف يف دالئل النبوة  مل يقدم  مـا يـسمى بــ 
ٌأمارة  عىل أن حممدا صىل اهللا عليه وآله وسلم رسول من عند اهللا، بل ) خدجية للوحي ً ً

من املراسيل .. ُإن هذا احلديث مرسل مما ال يصح،  روي من طريقني وكالمها مرسل 
ٌالتي ال تقبل، ووجوده  يف واحد من كتب السرية ال يعني أبدا أنه صحيح  حيتج به بل . ً

ّسري وبه علة من علل احلديث  التي تقدح يف االستدالل به، كام لو وجد يف كل كتب ال
 . هو حاصل مع هذا احلديث فإننا ال نأخذ به

 :واملقاييس التي وضعها بطرس صحيحة* 
 دليـل عـىل أنـه عـىل فتأييد النبي بمعجزات وإخباره عن غيبيات أتـت أو سـتأتي       
 كثـرية ملسو هيلع هللا ىلصت النبـي عالقة برب األرض والسموات، عالم الغيوب سبحانه، ومعجزا

القـرآن أول معجزاتـه، . ً كثرية أيضا ال تكاد حتـىصملسو هيلع هللا ىلصبالكاد حتىص، ونبوءات النبي 
، وعـدد مـن )٢(، وانشق لـه القمـر)١(واجلامدات نطقت بني يديه وشهدت له بالرسالة

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٢٢٢(، ومسلم حديث )٣٥٧٩(البخاري حديث   ) ١ (
 ).٥٠١٠(، ومسلم حديث )٣٦٣٦(البخاري حديث   ) ٢ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٥٠(

ِّ، والطعام كثر بربكته عـدة مـرات )١(املرىض برأ بدعائه أو بلمسة يده أو بتفلة من فمه ُ
، والشاة العجوز التي ال تلـد حلبـت )٢(ب ويوم تبوك ويوم عمرة القضاءيوم األحزا

َّ، واجلـذع حـن )٤(، واملـاء نبـع مـن بـني أصـابعه)٣(ّحني مس رضعها بيـده الـرشيفة
 . وغري هذا كثري يف كتب السنة الصحيحة... )٥(لفراقه

والـذئب  وأنبأ عديا بأن اهللا سيتم هذا األمر حتى يصري الراكب ال خيـشى إال اهللا 
ً، وأن اهللا سيفتح الشام واليمن والعراق، وأن نفرا من أصحابه سيخرجون )٦(عىل غنمه

ً، وأن عـامرا تقتلـه )٨(، وأنه إذا هلك كرسى فال كـرسى بعـده)٧(إليها ويدعون املدينة َّ
، وأن أصــحابه يقتلـون أميـة بــن )١٠(، وأن عمــر وعـثامن شـهيدان)٩(الفرقـة الباغيـة

 ملسو هيلع هللا ىلص  يف اليوم الذي مـات فيـه وهـو باحلبـشة ورسـول اهللا  ، ونعى النجايش)١١(خلف
وهـو ) ًاألردن حاليـا(ً، ونعى جعفر وزيدا وابن رواحة حني قتلوا يف مؤتة )١٢(باملدينة

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٤٢٣(، ومسلم حديث )٢٩٤٢(البخاري حديث   ) ١ (
 ).٣٨٣٣(يث ، ومسلم حد)٦٠٢(البخاري حديث     )٢ (
 ).٣٤١٧(مسند أمحد حديث   ) ٣ (
 ).٤٢٢٤(، ومسلم حديث )٣٥٧٩(البخاري حديث   ) ٤ (
 ).١٤٠٧(، ومسلم حديث )٩١٨(البخاري حديث   ) ٥ (
 .)١٦٨٧(حديث، ومسلم )٣٥٩٥(البخاري حديث   ) ٦ (
 .)٢٤٥٩(حديث، ومسلم )١٨٧٥(البخاري حديث   ) ٧ (
 ).٥١٩٦(سلم حديث ، وم)٣١٢٠(البخاري حديث   ) ٨ (
 ).٥١٩٢(، ومسلم حديث )٤٤٧(البخاري حديث   ) ٩ (
 .)٤٤١٦(حديث، ومسلم )٣٦٧٤(البخاري حديث   ) ١٠ (
 ).٣٩٥٠(البخاري حديث   ) ١١ (
 ).١٥٨٠( ومسلم حديث ،)١٢٤٥(البخاري حديث   ) ١٢ (
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 بالنبوة ملسو هيلع هللا ىلص بطرس يشهد للنبي )١٥١(
 .)١(، وكان يصف املعركةملسو هيلع هللا ىلصباملدينة 

فحكى عن مريم، وعن موسى وعيسى، وأهـل مـدين، .. وأخرب من أنباء املايض
الرس، وثمود، وعاد، وفرعـون، وإخـوان لـوط، واملؤتفكات، وقوم تبع، وأصحاب 

ومـا حكـاه عـنهم ال . ٌّهذا وهو أمي مل يقرأ ومل يكتب، ومل خيرج من بني شعاب مكـة
يتوافق يف قليل أو كثري مع حكايات كتب النصارى واليهود حتى يقال أنه أخذ مـنهم 

 .ومن شاء فليقرأ هذا وذاك
ً المه بعدا روحيـا فهـذا موجـود  كي يعطي كوتأييد الرسول بروح القـدس   : ثانيا

 . )٢(ومنصوص عليه يف القرآن.  جدا يف القرآن الكريم والسنة النبوية
 [  l  k     j     i  hZ ]١٩٣: الشعراء[. 
 [  2   1   0  /  .  -   ,  +  *          )   (   '&  %  $   #  "  !

  >   =  <     ;  :  9   87  6  5  4      3Z ]٥٢: الشورى[. 
[  Í   Ì  Ë  Ê     É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â

   Ï  ÎZ ]١٠٢: النحل[.  
فهذا هو الروح، والرشيعة التي جاء هبا رسول اهللا حممد بن عبد اهللا عليه الـصالة 

 :والسالم حتيي الناس، قال اهللا تعاىل
 [  º   ¹  ¸   ¶µ   ´  ³   ²  ±  °   ̄  ®    ¬  «

 ـــــــــــــــــ
 .)١٢٤٦( حديث البخاري  ) ١ (
)  ٦٢( إذ يقـول يف احللقـة ،كريا بطرس ملا ارتضاهحني نستدل بالقرآن الكريم فنحن نحاكم ز  ) ٢( 

 . الربهان نص من القرآن أو التوراة أو اإلنجيل: ما نصه٥/من برنامج أسئلة عن اإليامن د
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٥٢(

  Â  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼  »Z ]٢٤: األنفال[. 
ــاىل ــال تع t  s         r  q   p  o  n  m   l  k  j  i    h  g  ] : وق

  ¡  �          ~  }  |  {      z  yx  w  v  uZ ]١٢٢: األنعام[. 
  :كون بينه وبين اهللا عالقة حميمةأن ت: ثالثًا

ِيـصيل حتـى تـر.. ًيقيض الليل قائام يصيل لربه ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  ، ويف ملسو هيلع هللا ىلص م قـدماه  َ
    Z "  #  $   %  &  '  )  (   *  +  ,  -   .  /  10  ]: التنزيـــــــل 

 . ًمل يرتك قيام الليل أبدا]. ٢٠: املزمل[
ُ املغرية ريض اهللاَُّ عنه يقـول عن :يف بيته ليال  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء يف وصف صالة النبي  ُ َ َُ َْ َ َِ َِ ْ إن :ُْ ِ

ُّكان النبي  ِ َّ َ ليقوم ليصيلملسو هيلع هللا ىلصََ ِّ ََ ُ ُ َِ ُ حتى ترم قدماه أو ساقاهُ ْ ُ ََ ََ َ َُ َ َ ُ فيقال له،َِّ َ ُ َ ُ فيقـول،َُ ُ ُأفـال أكـون « :ََ ُ َ ََ َ
ًعبدا شكورا ُ َ ً ْ  .»؟َ

َتقول أم املؤمنني عائشة ـ ريض اهللا عنها ـ فقدت رسول اهللاَِّ  ُ َ ُُّ ْ َ َ ِ ليلة من الفـراش ملسو هيلع هللا ىلصُ َ ِْ ِْ َ ََ ً
ُفالتمسته ُ َْ َ ْ ْفوقعـت..: تقول ... تبحث عنه بيدها... َ َ ََ ِ يـدي عـىل بطـن قدميـه وهـو يف َ َ ُ َ َ َِ ِْ َ ََ َ ِ ْ َ
ِاملسجد  ِ ْ ُومها منصوبتان وهو يقـول] املصىل[َْ ُ َ َ ََ ُ َ َ ُ َِ َ ْ َاللهـم أعـوذ برضـاك مـن سـخطك، «: ُ ِ َِ َ َّْ َُ َ ِ ِ ُ ََّ ُ

َوبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحيص ثناء عليك أنت  َ ْْ َ ُ ََ َ َ َ َْ َُ َُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ًَ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ْكام أثنيـِ َ َْ َ َت عـىل َ َ َ
َنفسك ِ ْ َ«. 

يذكر ربه يف كل حني، حني يأكل، وحني يرشب، وحـني ينـام، ملسو هيلع هللا ىلص ـ وكان النبي 
وحني يستيقظ، وإن دخل اخلالء، وحني خيرج منه، وحني يبدأ الكالم، وحني ينتهـي 

هللا عـز ملسو هيلع هللا ىلص يف كل أوقاته، أليس دوام الذكر أمـارة عـىل املحبـة مـن رسـول اهللا .. منه 
 .  أمارةبىل، أمارة وأي! وجل؟

هو تأييـده لـه ونـرصته إيـاه يف الـدنيا عـىل أعدائـه، ملسو هيلع هللا ىلص وأمارة حمبة اهللا لرسوله 
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 بالنبوة ملسو هيلع هللا ىلص بطرس يشهد للنبي )١٥٣(
 َمـا«: ملسو هيلع هللا ىلصوعصمته له منهم، حتى قالت أم املؤمنني عائشة ـ ريض اهللا عنهـا ـ ختاطبـه 

َأرى َربك ُ َّ َّإال َ ُيسارع ِ ُِ َهواك ِيف َ َ  .بيشء إال استجيب لهملسو هيلع هللا ىلص ، وما دعا النبي )١(»َ
 فقد أوردنـاه مـن قبـل وفـصلنا فيـه، ون الرسالة لخالص البشرية   أما ك :  رابعا

وقلنا أن اخلطاب الرشعي أخروي، والدنيا تبع لآلخرة يف كل يشء عنـدنا، وكـذا أن 
ا لبني هاشم أو لقريش، فصلنا يف هذا أيضا حتت ملسو هيلع هللا ىلصنبي اهللا  ا، ومل يبن ملكً ً مل يكن ملكً ُ ِ
ر معروف بالبدهية ملن له أدنـى درايـة ، وهو أم)ِّيكذب نفسه يف كربى قضاياه(عنوان 

ا هاشميا، بل إن أول من رد عىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بالسرية النبوية، فرسول اهللا  ْ مل يبن ملكً ملسو هيلع هللا ىلص ُ
األوس (هو عمه أبو هلب، وأول من حاربه هو قبيلته، ومن نرصوه كانوا من غري قومه 

َّقد مر هذا .  عربيةًيوما بأهنا هاشمية أو قرشية أوملسو هيلع هللا ىلص ، ومل يتكلم رسول اهللا )واخلزرج
 . كله، وهو مشهور معروف

ًواملقصود هنا هو بيان أن زكريا كذاب يف دعوى أننا ال نملك دليال عىل نبوة النبي  ّ
، وأن مقاييسه هو التي وضعها للنبوة تنطبق عىل  ملسو هيلع هللا ىلص سوى اخلاتم الذي بني كتفيهملسو هيلع هللا ىلص

 . ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
األمر ـ دالئل نبوة النبـي ، وملسو هيلع هللا ىلصوأردت هنا أن أشري إشارات إىل دالئل نبوة نبينا 

ً ـ مبسوط يف مصنفات، آخرها زمنا دالئل النبوة للشيخ الـدكتور منقـذ الـسقار ـ ملسو هيلع هللا ىلص
 .ملن شاء أن يطلع عليه. حفظه اهللا ـ منشور عىل الشبكة العنكبوتية

 

*   *   * 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٦٥٨(حديث  ومسلم ،)٤٤١٤( حديثالبخاري    )١( 
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  ..دين يخجل أتباعه )١٥٥(

 


  دين ي خج ل أتباعه

ّتساءل الكذاب اللئيم زكريا بطرس عدة مرات عـىل سـبيل اإلنكـار والتعجـب 
  )١(ِّأي دين هذا الذي خيجل أتباعه؟: ًقائال

ونقول ليس يف رضاع الكبري . وهذا التساؤل يف معرض الكالم عن رضاع الكبري
 .)٢(ِّما خيجل، وليس األمر كام يردد هو

ًعىل حرضاتكم هذه املباحـث األربعـة، أعـرض فيهـا شـيئا مـن ديـن وأعرض 
ِّالنصارى، فقط لتعلموا أي دين هذا الذي خيجل أتباعه، ولتعلموا أنـه كـذاب لئـيم،  ُ

ًيبدي قليال وخيفي كثريا ً. 
  !أهذا كتاب مقدس؟: المبحث األول

  .هكذا تكلموا عن رسل اهللا: المبحث الثاني
  .ا عن اهللا سبحانه وتعالىهكذا تكلمو: المبحث الثالث 
  . النصرانية ديانة ال تعرف محبة اآلخر: المبحث الرابع 

 ـــــــــــــــــ
، ويف ٣٥/د) من برنامج أسئلة عن اإليامن) ١١٧(وهي احللقة (التعليق عىل برنامج هالة شو   ) ١ (

 . وغريها٢٥/من أسئلة عن اإليامن د) ١٢٠(لقة احل
مما كثر الكالم حوله من زكريا ومـن يـردد قولـه، وهنـاك مقـال ) رضاع الكبري(هذه القضية    )٢ (

للشيخ رفاعي رسور منشورة بـصفحته اخلاصـة يف موقـع صـيد الفوائـد ويف موقـع ) دراسة(
ملن شاء .فيها ما يشفي العليل) ملشبهة رضاع الكبري رؤية أعمق وأش(طريق اإلسالم بعنوان 
 .املزيد عن هذه القضية
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  ..دين يخجل أتباعه )١٥٧(

  
  المبحث األول

 )١(أهذا كتاب مقدس؟
) املقـدس(هناك ثالثة حماور أساسية حني تتناول مـن خالهلـا كتـاب النـصارى 

 . ترفضه وال تقبله
عـىل هـذا الكتـاب  شهادة القرآن العظيم والسنة النبويـة الـرشيفة :المحور األول 

ًفليس عندنا من هو أصدق من اهللا قيال، . بالتحريف، وهو معلوم من الدين بالرضورة
 .  حلظة واحدةملسو هيلع هللا ىلصوال نشك يف صدق رسول اهللا حممد بن عبد اهللا 

ِ يشكك كثري من الباحثني يف كتبة األناجيل :المحور الثـاني   َ مثـل ) العهد اجلديـد(َ
ًيوحنا ومتى مثال، وكذا يف كتب َّ ، ويتكلمون يف سريهتم بأشـياء جتعـل )العهد القديم(ة َ

وصل إىل أيدينا ثالثة نصوص خمتلفة (ًخربهم مردودا غري مقبول، أضف إىل ذلك أنه 
للتوراة، وال نتحدث هنا عن ثالث ترمجات، بل نعني أنه توجد نصوص ثالثة يستقل 

منهم من يرفض ، والنصارى أنفسهم خمتلفون يف عدد األسفار، ف)٢()بعضها عن بعض
 ـــــــــــــــــ

 .)املقدس(سبق التعريف بالكتاب ) ١ (
 اًوقد مجـع الـشيخ صـور. ٩للدكتور منقذ حممود السقار ص) هل العهد القديم كلمة اهللا(من ) ٢ (

ة  ذكرهتـا التـورااًكثرية من االختالف بني النصوص املوجودة يف العهد القديم، وذكـر أحـداث
 وهي حدثت بعد موسى عليـه الـسالم، مـا يـدل أن التـوراة كتبـت بعـد ،)ةاألسفار اخلمس(

 ثـم تنـاول بـاقي ،ودخل فيها ما مل يكـن يف عهـد موسـى عليـه الـسالم، عليه السالم موسى
األسفار واملزامري املوجودة يف العهد القديم، وأبطل صحة نسبتها إىل من كتبوها، فلريجـع إىل 

هل العهد اجلديـد كلمـة (ا للدكتور منقذ السقار كتاب ًأن يستزيد، وراجع أيضكتابه من أراد 
 ). ؟اهللا
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٥٨(

، وبعـضهم يعتـرب ذات )أي غـري مقدسـة(إهنا غـري قانونيـة : ًأسفارا بكاملها ويقول
 .ًاألسفار التي يرفضها أخوه يف امللة وحيا من اهللا، ويف داخل األسفار اختالفات كثرية

، هم يقولون أن الكتـاب املقـدس )الكتاب املقدس( وهو حمتوى :المحور الثالـث  
اهللا  )١(ّيسون بوحي من اهللا، حل فيهم روح القدس ـ الذي هو أقنومكتبه األنبياء والقد

 . الثالث بزعمهم ـ فأمالهم، فهو عني كالم اهللا ـ بزعمهم ـ
جـل مـن كتـب .. كتبه جمهولـون ) املقدس(وهذا الكالم غري صحيح، فالكتاب 

ــاب  ــريون يف ) املقــدس(الكت ــشكك كث جمهــول، ال يعــرف أحــد أشخاصــهم، أو ي
ًخلرب باملخرب، وخاصة إذا كان إخبارا عن غيب، فكيف يقبل الكالم ممن أشخاصهم، وا ِ

وخاصة العهد اجلديد ) املقدس(ثم إن من كتبوا الكتاب ! ال نعرفه بعدل وال بضبط؟
ًمل يقل أحد منهم أنه يكتـب وحيـا مـن عنـد اهللا، وإنـام كانـت رسـائل ألصـدقائهم، 

، أي إن هذه الكتب حني كتبت )دسةاملق(ًوأخذت صفة القداسة الحقا بفعل املجامع 
ًمل يكن يعلم أصحاهبا أهنم يكتبون كتبا مقدسة، وإنام جاءهتا القداسة الحقا ً . 

كام أن الكتاب ال هيدي للتي هي أقوم، وال يتكلم عن جنة وال نار، وإنام قـصص 
 .أنساب، وأحاديث عن بغايا وزناه، وكالم فارغ
هبيئته ـ  النبوة، إال أنه ال يمكن أن يكون ونحن نقول أنه كالم برش فيه من مشكاة

فهناك أعداد مكررة، وهناك كالم جنـيس فاضـح ختجـل مـن ذكـره . هذه ـ كالم اهللا
 . البغي، وهناك كالم أشبه ما يكون بحكاوي القهاوي

وسأقترص عىل تناول الفقرة األخرية، وأنقل للقارئ العزيز بعض الفقـرات مـن 
 . ا الكتاب ال يمكن أن يكون كالم اهللاليعلم أن هذ) املقدس(الكتاب 

 ـــــــــــــــــ
 .كلمة أقنوم كلمة يونانية األصل تعني بالعربية شخص) ١ (
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  ..دين يخجل أتباعه )١٥٩(

 ):المقدس(كالم فارغ في الكتاب * 
فبادرت أبيجال وأخذت مائتي رغيف خبز وزقي (: ورد يف سفر صموئيل األول

مخر، ومخسة خرفان مهيئة، ومخس كيالت من الفريك ومـائتي عنقـود مـن الزبيـب، 
 .)١()ومائتي قرص من التني، ووضعتها عىل احلمري

ّعام سليامن لليوم الواحد ثالثني كر سميذ، وستني كر دقيق، وعرش ثريان كان ط ( ّ
ًمسمنة، وعرشين ثورا مـن املراعـي، ومائـة خـروف عـدا األيائـل والياممـري واألوز 

 .)٢()املسمن
َما بك؟ أجابت: َسأهلا(: وجاء يف سفر امللوك الثاين ِ ُقالت يل هـذه املـرأة: ِ ِ ِ هـايت : َ

ُابنك فنأكله، وغ َ ُ ْ َ ُدا نأكل ابنيَِ ُ ْ َّفطبخنا ابني وأكلناه، وقلت هلا يف اليـوم الثـاين. ً ُ َِ ُ ُ هـايت : َْ
ُابنك لنأكله فأخفته ُْ َ َ ُ َ ِ()٣(. 

 باهللا أهذا كالم؟. يتفقان عىل أكل ولدمها: ال أجد ما أعلق به
ِلنا أخت صغرية ليس هلا ثديان، فامذا نـصنع ألخت: (ويف سفر نشيد اإلنشاد ِْ ُْ ُ ْ ََ ََ ٌَ ََ َ ٌ ُ ِنـا يف َ َ

َيوم خطبتها؟ َ ْ َِ ِْ ِ()٤( . 

َفأوصوا بني بنيامني قائلني: (وجاء يف سفر القضاة َِ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ َ ْْ روم واكمنـوا : َ ُانطلقوا إىل الكُ ِ ْ ََ ِ ُ ْ ِ ُ َِ ْ
ُفيها، وانتظروا حتى إذا خرجت بنات شيلوه للرقص، فاندفعوا أنتم نحوهن واخطف َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ْ َ ْ َّ َ ْْ َّ َ َُ ِ ُ ُ َْ وا ِ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٥/١٨(صموئيل األول   ) ١ (
 ).٢٣-٤/٢٢() ١(امللوك   ) ٢ (
 .اإلصحاح السادس الفقرة الثامنة والعرشون وما بعدها   )٣ (
 ).٨: ٨(فر نشيد اإلنشاد س  ) ٤ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٦٠(

م كل واحد امرأة واهربوا هبن إىل أرض بنيامني َألنفسكُ ِ ٍ ِ َِ َ َّ ُ َ َْ ِ َْ ُ َ ْ َْ ََ ُِ ِ ِ ْ ً ُّْ ُ()١(. 
  أين القداسة في هذا الكالم؟: ونسأل

ــولس  ــول ب ــي( يق ــرصانية احلقيق ــة إىل صــديقه ) مؤســس الن يف رســالته الثاني
. ثوسأراستس بقي يف كورن. سلم عىل فرسكا وأكيال وبيت أنيسيفورس(: تيموثاوس

يـسلم عليـك . بادر أن جتـيء قبـل الـشتاء. ًوأما تروفيمس فرتكته يف ميليتس مريضا
 .)٢()ًأفبولس وبوديس ولينس وكالفدية واألخوة مجيعا

حينام أرسل إليك أرتيامس أو تيخيكس بـادر أن (: ويقول بولس لصديقه تيطس
 .)٣()تأيت إيل إىل نيكوبوليس ألين عزمت أن أشتي هناك

صبح السالم عىل فرسكا وإخواهنا، ودعوى أحد للحضور يف املكان هل أ: ونسأل
ًالذي سيشتي فيه بولس وحيا من عند اهللا يتعبد بتالوته؟ ُ!! 

لكل أمر حتـت ( .التي هي للحكمة جتد هذا العبث... ويف أسفار احلكمة والشعر
الساموات وقت، للوالدة وقت، وللموت وقـت، للغـرس وقـت، ولقلـع املغـروس 

كاء وقت، وللـضحك وقـت، وللنـوح وقـت، وللـرقص وقـت، لتفريـق وقت، للب
احلجارة وقت، وجلمع احلجارة وقت، للمعانقة وقت، ولالنفصال عن املعانقة وقت، 
للتمزيق وقت، وللتخييط وقت، للسكوت وقـت، وللـتكلم وقـت، للحـب وقـت، 

  .)٤()وللبغضة وقت، للحرب وقت، وللصلح وقت

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠: ٢١(سفر القضاة   ) ١ (
 ).١٩: ٤(تيموثاوس   ) ٢ (
 ).١٢: ٣يت (  ) ٣ (
 ). ٨-٣/١اجلامعة (  ) ٤ (
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  ..دين يخجل أتباعه )١٦١(

  ):شمشون المقدس(  *
 ).املقدس( اجلبار مصدرها الكتاب قصة شمشون

ٍإذ بـشبل أسـد (أنه بينام هو يميش ) املقدس( ومن أعاجيب شمشون يف الكتاب  ِ
القضاة ) (يزجمر للقائه، فحل عليه روح الرب، فشقه كشق اجلدي، وليس يف يده يشء

٦ - ١٤/٥.( 
أن ) املقـدس(ِوبعد هذا الكالم بصفحتني ويف نفس الـسفر حيكـي لنـا الكتـاب 

 شون اجلبار زنا بعاهرة فأين روح الرب؟ هل كانت معه وهو يضاجعها؟؟شم
ًوأيضا ملا ربطه قومه وسلموه للفلسطينيني موثقا  فحل الوثاق عن يديه، ووجـد (ً

ّبلحي محـار : فقال شمشون. ًحلي محار طريا، فمد يده، وأخذه، ورضب به ألف رجل
ْكومة كومتني  َ ََ ً ُ، بلحي محار قتلت ألف ر)هكذا(ُ  .)١()جلِ

ورش  .وال تضحك فام قـصدت ذلـك. قد ارتوى من هنا) أبو ملعة(وواهللا كأين بـ 
 . الباليا ما يضحك

 ومن غرائب شمشون وعجائبه أنه أحرض ثالث مائة من الثعالب وربـط ذيـول 
ًبعضها ببعض، ثم أشعل فيها النار، وأطلقها يف حقول الفلسطينيني، فأحرقوها انتقاما 

 .)٢(نية التي هجرتهمن زوجته الفلسطي
، وكيف أشعل يف ذيوهلـا !ًوكيف ربطها مجيعا! كيف مجع هذه الثعالب: والسؤال

 ـــــــــــــــــ
 ).١٦-١٥/١٤(القضاة   ) ١ (
 ). ٦-١٥/٤(انظر القضاة   ) ٢ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٦٢(

ٍ، وكيف صارت يف خط مستقيم لألمام وهي اثنان اثنان قد ربطت من ذيوهلـا !النار؟
 !وأشعل يف ذيوهلا النار؟
ُّ قصة جد غريبة ِ . 

 :كالم جنسي فاضح* 
 - ١: ٧[ ولك أن تراجع نشيد اإلنـشاد ويف كتاب النصارى كالم جنيس فاضح،

غزل بكالم يعف عنه السفلة من الناس، وال أستطيع نقل يشء منه هنا، ولكن لك . ]٩
 . أن تراجعه

ًوأنقل لك ما هو أخف من نشيد اإلنشاد قليال لتعلم أنه كالم بغايا ولـيس كـالم 
 . اهللا

بها هبـذه يف سفر األمثال زانية متزوجـة ختـون فـراش زوجهـا وختاطـب صـاح
ّعطرت فرايش بمر وعود . ّبالديباج فرشت رسيري بموشى كتان من مرص: (الكلامت
 .)١()ألن الرجل ليس يف البيت. نتلذذ باحلب. ّهلم نرتو ودا إىل الصباح. وقرفة

 .)٢(ويف سفر حزقيال يصف العضو الذكري، وحجم املاء الذي خيرج منه
لوط (ا باملحارم، األب يزين بابنته ويف الكتاب املقدس قصص كثرية لعمليات الزن

، واالبن يزين مع حليالت أبيـه )ابن داود مع بنت داود(، واالبن يزين بأخته )مع بناته
َّابن يعقوب مع رسية أبيه( ِّ  . إلخ هذا اهلراء).. ُ

  ويا أهل الكتاب أهذا كالم مقدس؟

من خلفه تنزيل وأين هذا من الذكر احلكيم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 
 ـــــــــــــــــ

 .)١٦: ٧(سفر األمثال ) ١ (
 ).١٩: ٢٣(حزقيال ) ٢ (
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  ..دين يخجل أتباعه )١٦٣(

Z   Y  X   W  V  ]  \  [  ^  _    ] : يقول اهللا تعاىل. من حكيم محيد
  r  q  p     o  n  m   l  k  j  i   h  g  f    e  d  c   ba     `
  ¦¥   ¤     £     ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy   x      w   v  u  t  s

   µ  ´  ³  ²  ±      °  ¯  ®¬  «  ª©  ¨  §    ¾   ½  ¼  »               º  ¹¸  ¶    
  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À   ¿
  Þ   Ý  Ü   Û   ÚÙ  Ø  ×   Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï

   â  á  à  ßZ ]هذا هو كالم اهللا .]١٣٥ -  ١٣٠: طه  . 
 

*    *    * 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٦٤(

  
  المبحث الثاني

  هكذا تكلموا عن أنبياء اهللا
ٌحديث أشبه بأحاديث اخليال، حديث ) الكتاب املقدس( عن أنبياء اهللا يف احلديث

، يعرتفـون هبـا وال )املقـدس(ال يكـاد يـصدق، إال أنـه حقيقـة يف كتـاب النـصارى 
ًويف هذا املقال ال أقوم ببرت الـنص وإنـام أنقـل سـياقا . وهاك بعض مالحمها. ينكروهنا َّ ِْ َ ِ
 . ًكامال

 ):عليه السالم(نوح * 
تاهبم أنه رشب من اخلمر فسكر وتعرى، ورأى ابنه عورته فلعنه ولعن ابنـه، يف ك

 !!أي حفيد نوح عليه السالم
ون فالحـا وغـرس كرمـا(: يف سفر التكوين ًوابتدأ نوح يكُ ْ ََ َ َ ً َ ٌَ َّ َ ُ ِورشب مـن اخلمـر . ُ ْ َ َ َ َْ ِ ِ َ

ِفسكر وتعرى داخل خبائه ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َّ َ ََ َفأبرص حام أبو كنعان عورة .َ َ ٌْ َ ََ َ ْ ً أبيه وأخـرب أخويـه خارجـاَ َِ َ َْ َ. 
َفأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه عىل أكتـافهام ومـشيا إىل وراء وسـرتا عـورة أبـيهام  َ َ َ َ َ َ ِّ ٌ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ َ َ ُ َ َ ََ

ِووجهامها إىل الوراء َ ََ َ ْ َ َْ َفلم يبرصا عورة أبيهام. ُ َ ْْ ْ َُ َ ِ َ َفلام استيقظ نوح من مخره علم  .َ ْ َِّ َ ِْ ِِ َ ْ ٌ ُْ ََ َ ِما فعل به ََ ِ َ َ َ َ
ُابنه الصغري ِ َّ ُ َفقال ُْ َ ُملعون كنعان«: َ ٌَ ُْ َ ْ ون إلخوته. َ ُعبد العبيد يكُ َ َ ِْ ِ ْ َ َوقال .»َ َ ُمبارك الرب إله «: َ ُّ ََ َّ َ ٌُ

ٍسام ن كنعان عبدا له. َ ُوليكُ ْ َ ْ َ ََ ًْ َ ُ ْ ن يف مساكن سام .َ ٍليفتح اهللاُ ليافث فيسكُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ َ َ ِْ ن كنعـان. َ ُولـيكُ َ ْ َ َْ َ ْ 
ْعبدا هلم ُ َ ً ْ َ«()١(. 

نبي ويلعن حفيده الذي !.. نبي يسكر ويتعرى؟! .. نبي ويرشب اخلمر؟: ونسأل
 ًوجيعله عبدا ألعاممه عىل جرم مل يقرتفه؟؟! ال ذنب له؟

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٨-٢٠عددال: ٩إصحاح (سفر التكوين   ) ١ (
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  ..دين يخجل أتباعه )١٦٥(

 ):عليه السالم(لوط  *
 

ًرشب مخرا وسكر، ثـم زنـى بابنتيـه، وأنجـب مـنهام ولـدين مـوآب : قالوا عنه
 !!!وعمون

َوص(: التكوين ن يف اجلبل وابنتـاه معـه ألنـه خـاف أن َ َعد لوط من صوغر وسكَ ََ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َْ َ َ ََ َِ ْ ٌِ َ ِ ُِ
ن يف صوغر َيسكُ َْ ُ َ ن يف املغارة هو وابنتاه. َِ ُفسكَ ْ َ َ ََ َ ُ ِ َ ََ َْ ر للصغرية .َِ ِوقالت البكْ ِ ِ َِ َّ َُ ِ ْ َ َأبونا قد شاخ «: َ َ ْ َ

ِوليس يف األرض رجل ليـدخل علينـا كعـادة َِ َ ْ َ ُ َ ْ ََ َ َ َ ٌ ََ ُ ْ َ ِّ كـل األرضِ ًهلـم نـسقي أبانـا مخـرا  .ُ ْ َّْ َ ِ َ ُ َ
ًونضطجع معه فنحيي من أبينا نسال ْ ََ َْ ْ ُ َ ُ َِ ِ ُ َ َِ ْ« . 

ر واضـطجعت مـع أبيهـا ومل يعلـم  ْفسقتا أبامها مخرا يف تلك الليلة ودخلت البكْ َ ُ ً ََ ْ َ َ َّ ْْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْْ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ِ َ َ
ــا َباضــطجاعها وال بقيامه َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِوحــدث يف ا .ِْ َ َ َ ــت للــصغريةَ ــر قال ِلغــد أن البكْ ِ ِ َِ َّ ْ َ ْ َْ َ ِ ــد «: َ ِإين ق َ
َاضطجعت البارحة مع أيب َ َ ْ ََ َ َِ ْ ُ ْنسقيه مخرا الليلة أيضا فادخيل اضطجعي معه فنحيي من . ْ ْ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ً ِْ ُ َ َ َ َِ ْ ً ُْ َ َّ َ َ

ًأبينا نسال ْ َ«. 
 

ِفسقتا أبامها مخرا يف تلك الليلة أيضا وقامت الصغ ِ ِ َِّ َ َْ ً ََ َ ًَ َْ َّ َْ ِ َ ْرية واضطجعت معه ومل يعلـم َ ََ ْ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َْ ْ ُ َ
َباضطجاعها وال بقيامها َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ فحبلت ابنتا لوط من أبيهام.ِْ ْ َِ ٍ ُِ ََ َ ِ ر ابن. َ ًفولدت البكْ ْ َُ ِ ْ َِ َ ُا ودعت اسمه َ َ ََ ْ ِ َ

َمواب« ِوهو أبو املوابيني إىل اليوم-» ُ ْ َ ِّ َ َْ َ ِ ُْ َوالصغرية أيضا ولدت ابنا ودع .ُ ًَ َ ْ َ َّ َِ َِ َُ ُت اسـمه َ َ ْ ْبـن «ِ ِ
ِّعمي ِ وهو أبو بني عمون إىل اليوم-»َ ْ َ َ َ َْ َ ُّ َ ِ ُ()١(. 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٩-٣٠: ١٩(التكوين   ) ١ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٦٦(

  ):عليه السالم(» يعقوب«إسرائيل * 
 : قالوا عنه

 .)١( مكر بأبيه إسحق ورسق الربكة من أخيه عيسو-

 .)٢( صارع الرب وكاد يغلبه-
 لطم اخلدود وشق اجليوب وكفر بقـضاء اهللا حـني سـمع بخـرب أكـل الـذئب -

 .)٣(وسف عليه السالملي
 .)٤( واهتموا بناته بالزنا-
َدينة ابنة ليئة( ويذكر الكتاب املقدس بعد ذكر قصة زنا بنت يعقوب - ُ َُ ْ َْ َ َ أن أبنـاء ) ِ

أي غـدروا -يعقوب قاموا بقتل كل الذكور وهنبوا البلدة بعدما أمنوهم عىل أنفـسهم 
 .)٥( وذلك ألن شكيم قد زنى بأختهام-هبم

َّ واحدا من أبنائه ـ عليه السالم ـ زنى برسية أبيه، والرسية يف حكم  ويقولون أن- ِّ ُ ً
 .)٦(ًالزوجة عندنا وعندهم أيضا

 )!!الكتاب املقدس(حيتويه ) مقدس(وكله كالم 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٠-١٨: ٢٧(سفر التكوين   ) ١ (
 ).٣٣-٢٤: ٣٢: (سفر التكوين   )٢ (
 ).٣٨-٣٢: ٣٧(سفر التكوين   ) ٣ (
 ).٥-١: ٣٤(سفر التكوين   ) ٤ (
 ).٢٩-٣٤/٢٠(سفر التكوين  ـ ن شئت ـ إراجع  ) ٥ (
 ).٢٣-٢١: ٣٥(راجع سفر التكوين   ) ٦ (
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  ..دين يخجل أتباعه )١٦٧(

Z  YX  W  V  U  T  S  RQ   P   O  N  M  ] : وعنــــــدنا
  b  a  ̀   _    ̂   ]   \[Z ]١٨: يوسف[ . 

  ):عليه السالم(موسى *  
 : قالوا عنه

 خان اهللا ـ عز وجل ـ هو وهارون ـ عليهام السالم ـ ومل يقدسا اهللا تبارك وتعاىل -
 .)١(بني شعب إرسائيل كام أمرمها

ِّفرجع موسى إىل الرب (: إذ يقول بزعمهم.  وييسء األدب مع اهللا وهو خياطبه- َ ََّ َ ُ َ َ
َوقال َ ْيا سيد ملاذا أسأت إىل هذا الـشع«: َ ِّ ََّ َ َ ََ َ َ َِ َب؟ ملـاذا أرسـلتني؟ُ َِ ُ فإنـه منـذ دخلـت إىل .ِ ْ َ َ ُُ َْ ُ َّ

لم باسمك أساء إىل هذا الشعب ِفرعون ال تكَ ْ َّْ َ ََ َ ِ ِْ َ ِْ َّ َ َوأنت مل ختلص شعبك. َ َ ْ َْ َِّ ُ ْ َ«()٢(. 
ِّفقال موسى للرب: (واقرأ هذه َّ َ ُِ َ ِملاذا أسأت إىل عبدك؟ وملـاذا مل أجـد نعمـة يف «: َ ً َ َ َ ََ َْ َ ِْ ِ ِ ِْ ِ َ َْ َ َ َِ ْ

ْعي َّنيك حتى أنك وضعت ثقل مجيع هذا الشعب عيل؟َ َ َ َ َِ ْ ْ َ َ َّْ َ َْ ِ َ َِ ِ َّ ََّ َ()٣(. 
 ):عليه السالم(هارون * 

  .)٤(نسبوا إليه هو صناعة العجل لبني إرسائيل كي يعبدوه من دون اهللا
  ):عليه السالم(داود  *

 : قالوا عنه
َوكـان ( الثاين جاء يف سفر صموئيل.  زنا بزوجة جاره أوريا احلثي وحبلت منه- َ َ

 ـــــــــــــــــ
 ).٥١-٤٨: ٣٢(سفر التثنية   ) ١ (
 ).٢٤-٢٢: ٥(سفر اخلروج   ) ٢ (
 ).١١: ١١(ا ًويف سفر اخلروج أيض  ) ٣ (
 ).٦-١: ٣٢(سفر اخلروج   ) ٤ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٦٨(

َيف وقت املساء أن داود قام عن رسيره ومتشى عىل سطح بيت امللك، فـرأى مـن عـىل  َ ََّ َ َْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ ََ َْ ْ َ َ َّ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ
ُّالسطح امرأة تستحم ْ َ ْ َِّ َ َ ً َ ِ ُ وكانت املرأة مجيلة املنظر جدا. ْ َِ ِ َ َْ َ َْْ َ ِ َِ َ ْ َ َْ فأرسل داود وسأل عن املـ..َ َِ َ ََ َ ََ َ َْ ُ ُ ِرأة، َ َ ْ

ٌفقال واحد ِ َ َ َ ِّأليست هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوريا احلثي؟«: َ َ ْ َ َِّ ْ ِْ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ِْ ُ َ َ ََ َ ْْ ِ َ َ ً فأرسل داود رسال .)١(»َ َُ ُ َ ُْ ُ َ َ َ
َوأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ ُ َ ََ َ َ َ َ ٌَ َِ ْ َْ َِ َ ََ ِثم رجعت إىل بيت. َ ْ َ َ ََ ِ ْ َ َّ . َهـاُ

ْوحبلت املرأة، فأرسلت وأخربت داود وقالت ْ َْ َ ََ َ ََْ َ ُ َ َ َ ََ َ َ ْ ْْ َ ََ ُ ِ َإين حبىل«: ِ ْ ُ ِّ ِ« .( 

نه حاول أن يلصق الولد بزوج هذه املرأة، وحني مل يستطع أردف ذلك إ : وقالوا-
بتدبري مؤامرة لزوج هذه املرأة وقتله، وضم هذه املرأة لنسائه، وأنجـب منهـا سـليامن 

 .  قطع اهللا لساهنم )٢(عليه السالم
 .)٣(ّأمام الرب ويتكشف فتحتقره امرأته) بكل قوته( يرقص -
 .)٤( حيضن فتاة عذراء غريبة عنه لتدفئه-

 .)٥( ابنه أمنون يزين ببنته ثامار ـ ابن داود وبنت داود ـ وال يقيم عليه احلد-
 ً ـ حـشفة الـذكر ـ مهـرا مليكـال بنـتغلفهـم فلـسطيني ويقطـع ٢٠٠ يقتل - 
 .)٦(شاول
ًينرش شعوبا كاملة أطفاال ونساء ورجاال:  قالوا عنه- ً  .)٧( ً وكانت ثمن توبتهً

 ـــــــــــــــــ
 ).٦-٢: ١١(صموئيل الثاين   ) ١ (
 ).١٩-١٤: ١١: سفر صموئيل() ٢ (
 ).٢١-١٤: ٦: صموئيل الثاين() ٣ (
 ).٥-١: ١امللوك األول () ٤ (
 ).وما بعدها٢١: ١٣(ل الثاين صموئي) ٥ (
 ).٢٩-٢٥: ١٨( صموئيل األول )٦ (
 ).٥-٣: ٢٠(سفر أخبار األيام األول ) ٧ (
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  ..دين يخجل أتباعه )١٦٩(

 ) :عليه السالم(سليمان بن داود *  
ًتزوج من نساء أجنبيات خمالفا الرشيعة، وأملن قلبـه حتـى كفـر بـاهللا : قالوا عنه

 .  )١(ًوعبد األصنام وأقام هلا معبدا
 . د حني زنا بحليلة جارهوهو عندهم ابن زنا، أنجبه داو

 ):عليه السالم(» شعيب«أشعياء  *
ًمشى عريانا وحافيا ثالث سنوات: قالوا عنه ً)٢( !!! 

، وقتـل )الـرب(ًوعندهم من األنبياء من مات منتحرا، ومن اختذ امرأة زنا بـأمر 
ونبـي يكـذب، . األطفال وشق بطون احلوامل، ومن تعصب مع الرب وتطاول عليه

ونبـي . ِّافة كي حترض له روح نبي آخر، ونبي يتسبب يف قتل صـاحبهَّونبي يذهب لعر
ٍمحار أعجم ناطقا بصوت إنسان(أمحق يمنعه من احلامقة  ِ ِ َِ ُ ٌْ َِ ْ َ َِ ً ْ  )!!مقدس(وكله كالم ). ََ

  : وبعد

ًولـيس معـصوما عنـدهم . فهكذا يتكلم النصارى ومعهم اليهود عـىل أنبيـاء اهللا
 . سوى األحبار والرهبان

 اهللا كذبه وزناة وأوالد حرام وقليلو األدب مع رهبم، واألحبـار والرهبـان أنبياء
ًتعاىل اهللا عام يقول الظاملون علوا كبريا. معصومون من اخلطأ ً . 

ّوختاما أخاطبكم بام خاطب به رب العزة جل جالله ّ   : يقول اهللا تعاىل،ً
 [  0  /  .  -   ,  +  *   )   (  '  &  %  $  #  "  !

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢-١: ١١(امللوك األول ) ١ (
 ).٥-٢: ٢٠(سفر أشعيا ) ٢ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٧٠(

3   2  1  8  7  6  5  4  Z ]٧٧: املائدة[. 
 [  E   D  C  B  A  @  ?  >   =  <

   R  Q  P  O  N  M  LK   J  I  H  G  F
  T  SZ ]١٥: املائدة[. 

 [  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E
  c  b  a          `  _   ^  ]\  [  Z  Y  XW  VZ ]١٩: املائدة[. 

 . عىل نعمة اإلسالم وكفى هبا نعمةواحلمد هللا
*    *    * 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

 

  ..دين يخجل أتباعه )١٧١(

 
  المبحث الثالث

  هكذا تكلموا عن اهللا
 .هكذا تكلموا عن اهللا سبحانه وتعاىل وتقدس: الثالثة

  :اهللا عند النصارى إنسان* 

ففي سفر التكوين .  يتحدث كتاب النصارى بأن اإلنسان نسخة من اهللا عز وجل
 .)١() صورتنا كشبهنانعمل اإلنسان عىل: وقال اهللا(

رسـم الرسـام مايكـل ) كنيسة سانت بيـرت(ويف أكرب كنائس الكاثوليك يف روما 
 .أنجلو صورة هللا تشبه البرش

هـا لـك وقد وردت تفاصيل جسم الرب يف أماكن متفرقة من العهد القـديم أنقل
 : وهي

 .)٢()شعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه هليب نار(ً أن له رأسا، شعره أبيض 
 .)٣()عيناه تنظران، أجفانه متتحن بني آدم( وله عينان وأجفان 

ًشفتاه ممتلئتان سخطا، ولسانه كنار آكلة، ونفخته كنهر غامر يبلغ إىل ( وله شفتان 
 .)٤()الرقبة

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٦التكوين (  ) ١ (
 ).٧/٩دانيال (  ) ٢ (
 ).١١/٤املزمور (  ) ٣ (
 ).٢٨-٣٠/٢٧شعيا أ(  ) ٤ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٧٢(

ملا صـعد موسـى وهـارون (، و)١()نزل وضباب حتت رجليه(:  وله رجالن ترى
له إرسائيل، وحتت رجليه حلية من وناراب وأبيهو وسبعون من شيوخ إرسائيل رأوا إ

 .)٢()العقيق األزرق الشفاف، كالسامء يف النقاء، ولكنه مل يمد يده إىل أرشاف إرسائيل
صعد دخـان مـن أنفـه، ونـار مـن  (:ً وأيضا له فم وأنف خيرج منهام دخان ونار

 .)٣()فمه
ن يكـون لـه وألوهيته وعظمته ال متنع من ركوبه املالئكة يف تنقالته، كام ال متنـع أ

وإىل إهلي رصخت، فسمع من هيكله صويت، ورصاخي دخل أذنيـه، فارجتـت (أذنان 
األرض وارتعدت، أسس الساموات ارتعدت وارجتت؛ ألنه غضب، صعد دخان من 
أنفه، ونار من فمه أكلت، مجر اشتعلت منه، طأطأ الـساموات ونـزل، وضـباب حتـت 

 .)٥(...)ة الريح، وطار، ورئي عىل أجنح)٤(رجليه، ركب عىل كروب
وجمد إله إرسائيل صعد عن الكروب الذي كـان (وقد تكرر ركوبه عىل الكروبيم 

 .)٦()عليه إىل عتبة البيت
ّ وملا أصبح ركوبه عىل الكروبيم فعال معتادا له ـ جل وعز ـ ناجـاه امللـك حزقيـا  ً ً

 ـــــــــــــــــ
 ).١٨/٩زمور امل(  ) ١ (
 ).١١-٢٤/٩اخلروج (  ) ٢ (
 ).١٨/٩املزمور (  ) ٣ (
الكروب كام يف قاموس الكتاب املقدس هم نوع من املالئكة، وقد ذكر سفر حزقيال أن لكـل   ) ٤ (

 :انظـر(واحد منهم وجهان أحدمها عىل شكل وجه إنـسان واآلخـر عـىل شـكل وجـه شـبل 
 ). ٤١/١٨حزقيال 

 ).١١-٢٢/٧) ٢(صموئيل (  ) ٥ (
 ).٩/٦حزقيال (  ) ٦ (
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  ..دين يخجل أتباعه )١٧٣(

ائيل، اجلالس أهيا الرب إله إرس: صىل حزقيا أمام الرب، وقال(: ًمثنيا عليه هبذا الفعل
فوق الكروبيم، أنت هو اإللـه وحـدك لكـل ممالـك األرض، أنـت صـنعت الـسامء 

 .)١()١٩/١٥) ٢(امللوك () واألرض
  :أفعال اإلله البشرية* 

وحتكي أسفار العهد القديم عـن أفعـال بـرشية تنـسبها إىل اهللا، وهـي فـرع مـن 
فإنه هـو ذا (امخ اجلبال ِّعقيدهتم املجسمة هللا، ومن ذلك أن اهللا يميش، ولكن عىل شو
كل هذا مـن أجـل إثـم .. الرب خيرج من مكانه، وينزل ويميش عىل شوامخ األرض

 .)٢()يعقوب
وسـمعا (: ومنه حديث األسفار عن ميش اهللا يف اجلنة، وسامع آدم لوقع خطواتـه

َفنـادى الـرب اإللـه آدم، ... ًصوت الرب اإلله ماشيا يف اجلنة عند هبوب ريح النهار ُ ُّ
. سمعت صوتك يف اجلنة، فخشيت ألين عريان، فاختبـأت: أين أنت؟ فقال:  لهوقال
من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت مـن الـشجرة التـي أوصـيتك أن ال تأكـل : فقال
 .)٣()منها؟

ًويزور الرب إبراهيم ـ تعاىل اهللا عن ذلك ـ ويأكل عنده زبدا ولبنا  ً َ وظهر له الرب (ُ
اب اخليمة وقت حر النهار، فرفع عينيه، وإذا ثالثة عند بلوطات ممرا، وهو جالس يف ب

... رجال واقفون لديه، فلام نظر ركض الستقباهلم من باب اخليمة وسجد إىل األرض
ًثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله، ووضعه قدامهم، وإذ كان هـو واقفـا لـدهيم  ً ً

 ـــــــــــــــــ
 .، وما بعدها٤٦-ص. منقذ حممود السقار/هل العهد القديم كلمة اهللا للشيخ الدكتور  ) ١ (
 ).٥-١/٣ميخا (  ) ٢ (
 . ال حظ الرب ال يعرف أين آدم وال يعرف أنه أكل من الشجرة وتعرى) ٣/٨التكوين (  ) ٣ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٧٤(

التكـوين  (.)يموذهب الرب عندما فرغ من الكالم مـع إبـراه... حتت الشجرة أكلوا
٢٣ - ١٨/١.( 

: ويف موضع آخر تذكر األسفار أن الرب ظهر ليعقوب، وصـارعه حتـى الفجـر
ًألين نظـرت اهللا وجهـا لوجـه، ونجيـت : ًقـائال(فينئيل :) فدعا يعقوب اسم املكان(

 ). ٣٢/٣٠التكوين ) (نفيس
فنـزل الـرب يف عمـود سـحاب، ووقـف يف بـاب (وملا أغضبه مـريم وهـارون 

ًفام إىل فم، وعيانا أتكلـم معـه ال باأللغـاز.. اسمعا لكالمي: فقال...اخليمة العـدد ) (ً
٨ - ١٢/٥.( 

ويذكر سفر التكوين أن اهللا ريض عـن نـوح وقومـه بعـد أن شـم رائحـة شـواء 
ًوبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم (املحرقات التي قدمها نوح عىل املذبح 
 وأصعد حمرقات عىل املذبح، فتنسم الرب رائحـة الطاهرة، ومن كل الطيور الطاهرة،

 .)١(...)الرضا
 .)٢( وعندهم أن اهللا يتعب وحيتاج للراحة-
رته، يف املزمـور-  )٣( ويشبهونه حني يستيقظ بعربيد سكري استفاق لتوه مـن سـكْ

 ).ًفاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من اخلمر يرصخ عاليا من اخلمر(
ًولول كالنساء، ويميش عريانا، هـذا نـص كالمهـم ّ وعندهم أن الرب ينوح وي-

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢١-٨/٢٠التكوين (  ) ١ (
 ).١٧: ٣١(روج سفر اخل  ) ٢ (
) ٦٥: ٧٨(  ) ٣.( 
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  ..دين يخجل أتباعه )١٧٥(

:  أن اهللا سبحانه وتعاىل يقول عن نفـسه]٨: ١[يف سفر ميخا . يروونه عىل لسان رهبم
ِهلذا أنوح وأولول وأميش حافيا عريانا، وأعول كبنات آوى، وأنتحب كالنعام( َ ُ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َُّ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ً َُ ُ َ ُ َُ ُ ِْ ِْ ُْ ْ َ َ.( 

: ينسب الكاتب للرب قوله )١(يف سفر حزقيال. ق بيديه وعندهم أن الرب يصف-
  ).ًوأنا أيضا أصفق كفي عىل كفي وأسكن غضبي، أنا الرب تكلمت(

 وعندهم أن داود ـ عليه السالم ـ  ومجيع الشعب جيرون التابوت والرب جالس -
أن داود ومجيع : )٢(جاء يف سفر صموئيل الثاين. حوله فيه يتفرج عليهم وهم يرقصون

الشعب أخذوا تابوت اهللا الذي يسمى رب اجلنود اجلـالس عـىل الكـروبيم، وجـروا 
ًالتابوت عىل عجلة والرب جالس يف التابوت يتفرج علـيهم، وهـم يرقـصون فرحـا 

وكـان الـرب . بعودته من األرس من عند الفلسطينيني بعد أن رضهبم الرب بالبواسري
 ونبي اهللا داود وكل الشعب يرقص ويغنـي ويلعـب .ًجالسا يف التابوت طوال الوقت

ًبالرباب، وينفخ باملزمار، ويرضب بالدفوف واجلنوك، ابتهاجـا بالنـرص وبعـودة رب 
 !.اجلنود اجلالس عىل الكروبيم

 . )٣( وعندهم أن اهللا يغار من اإلنسان-

فقال (ونقرأ يف رؤيا حزقيال أن اهللا دخل اهليكل من باب، وأمر بإغالقه إىل األبد 
 يـدخل منـه إنـسان؛ ألن الـرب إلـه ًهذا الباب يكون مغلقـا ال يفـتح، وال: يل الرب

 .)٤()ًإرسائيل دخل منه فيكون مغلقا

 ـــــــــــــــــ
) ١٧: ٢١(  ) ١.( 
) ١٦-١٢: ٦(  ) ٢.( 
 ).٩-١: ١١(سفر التكوين  -إن شئت-راجع  ) ٣ (
 ).١١-٦/١إشعيا (وللمزيد من صور رؤية اهللا انظر ) ٤٤/٢حزقيال (  ) ٤ (
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٧٦(

 ):البداءة(من صفات اهللا عند النصارى * 
ًأي أنه بدا له ما مل يكن يعلم فعلمه ـ تعاىل اهللا عام يقولون علوا عظيام ـ أو : (وتعني ً

 .)١()ًر بدا له مل يكن باديا له من قبلأن اهللا يغري رأيه ألم
َّفالرب عندهم يندم، والرب عندهم تصيبه احلرسة عىل أشياء كان قد رشعها من 

وهذا مـذكور . قبل، والزم هذا كله أن اهللا جيهل األشياء وال يعلمها إال حني ظهورها
بنصوص رصحية وسياق طويل كامل، وليس مجلة واحدة ) الكتاب املقدس(يف طيات 

 . وإليك يشء من التفاصيل بام يسمح به املقام. والقوم يقرون هبذا وال ينكرونه. جمتزئة
 !!الكتاب المقدس ينسب هللا صفة الندم والحزن* 

وية، مما يدفعه إىل إعـالن  ِّاإلله يف الكتاب املقدس يتخذ القرارات برسعة ودون ر ِ َ
َالندم أحيانا، وأحيانا أخرى يقبل التوبيخ والزجر  َْ ً  .من أنبيائه ورسلهً

، وهـاك )الكتـاب املقـدس(وأسـفه وحزنـه يف ) اإللـه(وكثرية هي حاالت ندم 
 : بعضها

َّورأى الرب أن رش اإلنسان قد كثر يف األرض، وأن : ()٢(قال كاتب سفر التكوين ُ َ ََّ َ ََ ُِّ َْ َ َ َّ َِ َ ْ ِْ ِ َّ َ
ر قلبه يتسم دائام باإلثم ِكل تصور فكْ ْ َِ ِ ًِ ُِ ِ ِ َِ َ ُّ ََّ َْ َِّ ِ َمأل قلبه األسف واحلزن ألنه خلق اإلنـسانَ، فُ ُ ْ ََ ُ َ َْ َِّ َ َُ َ ُ َ ُ ََ َْ َ. 

ُّوقال الرب ََّ َ ِأحمو اإلنسان الذي خلقته عن وجه األرض مع سائر الناس واحليوانـات : َ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ َ ْ َ ْ َُ َ َ ْ َْ ْ َِ ََّ ِ ِ َ َ ُ َْ ََّ ِ
ُوالزواحف وطيور السامء، ألين حزنت أين خلقته َ ُ َ َ َُ ْْ َُ َ ِّ ُ ِّ ََّ ِ َ ِ َ َّ ِ ِ ِ.( 

وعندنا كانت رؤية الرب وأهدافه من خلق اإلنسان واضحة من البداية، ويعلم 
 ـــــــــــــــــ

 . املقدمة. خطاب املرصي/الناسخ واملنسوخ) ١ (
 ).٨-٥العدد : ٦اإلصحاح() ٢ (
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  ..دين يخجل أتباعه )١٧٧(

!  "  ] : ففي التنزيل. ماذا سيفعل هذا اإلنسان؛ ألن ربنا عليم قدير حكيم مريد
  1   0  /  .  -  ,  +    *)   (  '  &  %  $   #

  ?   >  =   <  ;  :  9  87  6  5  4   3  2Z.  
 ]٣٠: البقرة[ 

ِّلقـد نـدمت ألين : (، أن الرب يقول للنبي صـموئيل)١(موئيل األولويف سفر ص َُ ْ ِ َ ْ َ َ
ا، فقد ارتد عن اتباعي ومل يطع أمري ِجعلت شاول ملكً ْ ْ ََ ْ ُ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ َِّ َّ َِ َ ُِ َ َْ.( 

ومل ينفـذه هـو أن الـرب أمـره بقتـل النـساء ) شـاؤول(واألمر الذي ارتد عنـه 
وهو مـذكور يف بقيـة . مسك عن اخلرافواألطفال والرجال واملوايش، فقتل الكل وأ

 . اإلصحاح ملن أراد أن يطلع عليه

 .ًيعطي قرارا وحني يرى أثره يف الناس يندم! أرأيت؟
 !  أي رب هذا الذي جيهل مآالت األمور، وال يعرف الرش من اخلري؟

ًليست صفة عابرة، وال نصا مبتورا، وإنـام هـي ) الكتاب املقدس(ُوندم الرب يف  ً
كاملة حتكي ندمه، وأحاديث بني اإلله ورسله خيطئونه يف أحكامه ويردون إصحاحات 

لتجد أن نسبة صفة النـدم هللا سـبحانه وتعـاىل ) إرميا(عليه أمره، ولك أن تطالع سفر 
 . تكررت أكثر من عرش مرات يف نفس السفر

فعنـدهم أن اهللا ـ وتعـاىل ربنـا . بل ينسبون صفة اجلهـل احلقيقـي هللا عـز وجـل
ـ أمر موسى ومن معه قبل خروجهم من مرص أن يلطخـوا أبـواهبم والعتبـة وتقدس 

العليا بالدم والقائمتني بالدم حتى يكون الرب عىل بينة منها حني يقوم بتـدمري بيـوت 
 ـــــــــــــــــ

) ١١: ١٥(  ) ١.( 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٧٨(

  )١(!املرصيني، وحتى ال متتد يده إىل بيوت بني إرسائيل
ْألن الـرب سـيج: (يقول كاتب الـسفر )٢(وهذا يف سفر اخلروج َ ََّ َّ َّ َتاز لـيال ليهلـك َ ِ ْ ُ ِْ ً َ ُ َ

َاملرصيني ِّ ِ ْ ِ َفحني يرى الدم عىل العتبة العليا والقائمتني يعرب عن الباب وال يدع املهلك . ْ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َُْ َ ََ َ َ ََّ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َ َ َُ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ
م م ليرضبكُ ْيدخل بيوتكُ َْ َ ُ ُ َِ ْ ِ َ ُْ ُ.( 

الـرب وكثرت الشكوى من سدوم وعمورة ـ قرى لـوط عليـه الـسالم ـ فنـزل 
 !!ليتحقق من صدق الشكوى

ُّوقال الرب(: يقول كاتب السفر )٣(يف سفر التكوين: اسمع ََّ َ وى ضـد : َ َّألن الـشكْ ِ َ َّ َّ َ
ْمظامل سدوم وعمورة قد كثرت وخطيئتهم قـد عظمـت جـدا أنـزل ألرى إن كانـت  ْ َ َ ْ ََ ْ  ْ ُ ْ َ َُ َْ ُ َ ُ َ َِ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ ُ ِ َ ِ ُ َ َِ َ ِ ِ

َّأعامهلم مطابقة للشكْ ِ ً َ َ ُِ ُ ْ َُ ْ ُوى ضدهم وإال فأعلمَ َْ َّْ َ َ ِ َ َُ َّ ِ .( 
ًوأرح أذنك صاحبي قليال واستمع إىل قول ربنا تبارك وتعاىل فيام أنزل عىل 

É   ] : ملسو هيلع هللا ىلصرسولنا    È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
  Ý    Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×  Ö    Õ  Ô   Ó  Ò   Ñ  Ð   Ï  ÎÍ   Ì  Ë  Ê

 ã  â     á  à   ß  Þ   å  ä            Z ]٦١: يونس[. 
  :وعندهم تشبيهات مقززة للرب *

 .)٤()أنثى األسد(يشبهونه بالدب واللبؤة  -

 ـــــــــــــــــ
وقد مر بنا أن اهللا كان يبحث عن آدم عليه السالم يف اجلنة، وفـوجئ بأنـه أكـل مـن الـشجرة   ) ١ (

 !!وتعرى
) ٢٣: ١٢(  ) ٢.( 
) ٢٠: ١٨(  ) ٣.( 
 ).٩: ٢٤(سفر العدد   ) ٤ (
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  ..دين يخجل أتباعه )١٧٩(

 .)١( ويشبهون رهبم باخلروف -

  )٢(!أن قوة الرب تبارك وتعاىل كقوة الثور الوحيش) الكتاب املقدس( ويقول -
ل لـرهبم مـن ًوأنقل لك أخي القارئ الكريم بعضا من مناجاة رسل بني إرسائيـ

ًلتعلم كيف هي صورة هذا الرب يف ذهن األنبياء فضال عن العامة ) الكتاب املقدس(
 . والرعاع

أهيا الرب إهلـي، : ورصخ إىل الرب وقال: (النبي خياطب اهللا بقوله) إلياس(إيليا 
 .)٣()ًأأيضا إىل األرملة التي أنا نازل عندها أسأت بإماتتك ابنها؟

يا سيد ملاذا أسـأت إىل هـذا : رجع موسى إىل الرب وقالف: ()٤(ويف سفر اخلروج
الشعب؟ ملاذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إىل فرعون ألتكلـم باسـمك أسـاء إىل هـذا 

 ).ّوأنت مل ختلص شعبك. الشعب
º  ] : وعندنا   ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ̄  ®  ¬   «

  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç   Æ  ÅÄ   Ã   Â   Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  Ï    Î  Í
   Û  Ú  Ù  Ø   ×Ö   Õ   Ô  Ó  Ò  ÑÐZ ]١٥٥: األعراف[. 

ُّيا رب: (يناجي ربه بقوله )٥(ويف مزمور داود ًملاذا تقـف بعيـدا؟ ملـاذا ختتفـي يف : َ
 ).أزمنة الضيق؟

 ـــــــــــــــــ
 ).١٤: ١٧(سفر رؤيا يوحنا   ) ١ (
 ).٨: ٢٤(سفر العدد   ) ٢ (
 ).ترمجة الفاندايك) (٢٠: ١٧(سفر امللوك األول   ) ٣ (
) ٢٢: ٥(   )٤.( 
) ١: ١٠() ٥.( 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٨٠(

«  ¼   ½  ¾  ¿  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ   ] : وعندنا
   Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  ÈZ ]١٨٦: البقرة[. 

© ] : وعندنا   ¨    ´   ³²  ±   °   ¯   ®      ¬  «        ª 
  ¼  »  º  ¹   ¸¶  µZ ]٦٢: النمل[. 

ًال يشمت يب الذين هم أعـدائي بـاطال، .. يا رب إىل متى تنتظر؟( :)١(ويف مزمور
 ).استيقظ وانتبه إىل حكمي

¦     §  ] : وعندنا   ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w    v  u  t  s
®   ¬  «  ª  ©¨  ¾   ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯  

  Ð  Ï   Î   Í    ÌË     Ê      É  ÈÇ   Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿Z 
 .]٢٥٥: البقرة[

d  ] : وعندنا   c  b  a  `  _   ̂  ]     \  [  Z  Y      X  W
  r  q   p         o  n       m  lk     j  ih  g   f  eZ ]٢٦: آل عمران[. 

... أي رب هذا الذي خياطب هبذه الوقاحة مـن أعـرف النـاس بـه: ونحن نسأل
 !أنبيائه ورسله؟

  !!وختاما
ليس هللا عز وجل يشء يف عقيدة النصارى من األمر والنهي، كل ما يعرفونه عـن 

مصدر كل الـرشائع ... رهبم هو أمور نظرية، ومصدر التحليل والتحريم يف النرصانية
 ). كتابات اآلباء(، أو ما يقولون عنه )ل الكنيسةرجا(عندهم هم 

 ـــــــــــــــــ
) ١٧: ٣٥(  ) ١.( 
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  ..دين يخجل أتباعه )١٨١(

  :فهم يعبدون هؤالء عىل احلقيقة، كام قال اهللا عز وجل يف كتابه الكريم
 [  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨

   Ã  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´Z 
 .]٣١: التوبة[

ى املحرف، واحلمد هللا عىل نعمة  وأما اهللا عز وجل فهذه صورته يف كتاب النصار
 . اإلسالم

*    *    * 
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  ..دين يخجل أتباعه )١٨٣(

 
  المبحث الرابع

  النصرانية ديانة ال تعرف محبة اآلخر
 يف الصحف األوروبية، ومن قبـل امتهـان أوراق القـرآن ملسو هيلع هللا ىلصِّحادث سب النبي 

يف واقعنـا ) أهـل الكتـاب(الكريم، والتعدي عىل املصحف، وغري هذا مما حيدث من 
حدث منهم عىل مر التاريخ، حني دخلوا بيت املقدس وسـفكوا فيـه دم املعارص، وما 

ًمائة ألف من النساء واألطفال، ومن وضعوا السالح حتى صار الدم بركا تسبح فيهـا  َ ِ
اخليل، وما حدث يف البوسنة واهلرسك يف العقد املايض، وما حـدث يف العـراق مـن 

َقصف مالجئ اآلمنني وطوابري املنسحبني وحصار دام ٍ  لسنني، وما حدث يف الصومال ُ
 أمارات بينة عىل أن -وغريه-كل هذا ... من جتويع وختريب، وما حدث يف أفغانستان

 . دعوى املحبة عند القوم كاذبة
حبـوا (ًيدعي النصارى أن النرصانية ديـن حمبـة، ويـرددون نـصا مـن اإلنجيـل 

  ). إليكمنأعداءكم، باركوا العنيكم، صلوا من أجل الذين يسيئو
  ويتكلم النصارى أن قلوهبم تفيض حبا وشفقة عىل الغري، وأن املسيح ما جاء إال 

 . ًللفداء، وأنه جاء ليلقي سالما عىل األرض
 . وكله كذب

 ؟ )املقدس(أين هذا عىل أرض الواقع؟ بل أين هذا يف كتاهبم 
ند ّنحن ال نتكلم عن مسابة بني شخصني من عوام الناس، بل هتكم عىل أغىل ما ع

ُاملسلمني ـ النبي والقرآن ـ وبأسلوب يستقبح من الـسفهاء وعـوام النـاس فـام بالـك 
 باملفكرين وأرباب اإلعالم؟ 
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٨٤(

ونحن ال نتكلم عن حادث فردي حدث مرة أو مرتني، وإنام عادة للقوم تتكرر يف 
 . كل مكان وزمان حني يكون ألهل الصليب شوكة

ومثقفـون مل .. ر قـرأ ومل ينكـرومجهـو.. فـصحيفة نـرشت.. ًاحلدث ليس فرديـا
وحكومة .. سكتوا سكوت املقر الرايض باحلدث) رجال دين(و.. يعتذروا أو يتربؤوا

 !! ًومل تر يف األمر شيئا. سيق إليها كل عزيز كي تعتذر ومل تعتذر
وقل مثل هذا عىل باقي األحداث التي حتدث هنا وهناك، والتي حدثت باألمس، 

 . والتي حتدث اليوم
 ! املحبة يا أدعياء املحبة؟فأين

أي .. ًإن احلقيقة التي ال مراء فيها أن دين النرصانية دين ال يعرف أدبا مع املخالف
وأن دين النصارى دين إرهاب، هذا مـا تقولـه نـصوص كتـاهبم املقـدس يف ... أدب

وأنقل لك .وهذا ما حيدث عىل أرض الواقع بتاممه).. العهد القديم(و) العهد اجلديد(
خي القارئ ـ بعض ما يقوله كتاهبم لتعرف كيف يتطابق مع الواقـع، وأن القـوم يف ـ أ

سفاهتهم وبطشهم ينطلقون من منطلـق عقـدي دينـي ولـيس تـرصفات فرديـة كـام 
 . خيدعون عوام الناس

ا عـىل ً جئـت أللقـي سـالمأينال تظنوا : ( جاء عىل لسان املسيح ـ كام يزعمون ـ
 ). ٣٤: ١٠: متى) (اًبل سيفا ًما جئت أللقي سالم .األرض

 ): الرب( عىل لسان ]٧-٥: ٩[ سفر حزقيال وجاء يف
ُاعربوا يف املدينة خلفه واقتلوا ( ُْ ْ َ ََْ ُ َ ِ َِ ِ ُ ُ َّال ترتأ. ْ َ َ م وال تعفـواَ ُف عيـونكُ ْ َ َُ َُ ْ ُ ـوا الـشيخ . ْ َأهلكُ ْ َّ ِ ْ َ

َوالشاب والعذراء والطفل والنساء َ َ َِّ َ َ َ َ َّ ََ ْْ ِّ ْ ْولكـن ال تق. َّ َ َ َْ ُربـوا مـن أي إنـسان عليـه الـسمة، َِ َ ِّ َ َِ ٍ ِْ ِّ ْ َُ َ ْ ِ َ
ْوابتدئوا من ْ َِ ُِ ِديسُق َ لفابتدءوا. ِ ون الرجال والشيوخ املوجودين أمام اهليكَ ِ هيلكُ ْ َ ُ ْ ُ َ ََ ْ َْ ََ َ ِّ َُ ِ َ ُّ َ ِ َوقال . ْ َ َ
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  ..دين يخجل أتباعه )١٨٥(

ْهلم ُ ل : َ َنجسوا اهليكَ ْ َِّ ْ ُ ُ ساحاته بالقتىل، ثم اخرجواواملئواَ َُ َّ َْ ُ ََ ْ ْ ِ ِ َفاندف. ِ ََ ُعوا إىل املدينة ورشعـوا ْ َ َ ََ ُِ ِ َْ َ ِ
ُيقتلون ُ ْ َ .( 

 !!أليس هذا ما حدث يف بيت املقدس حني دخله الصليبيون أول مرة؟
 ! يأمر بقتل األطفالهو الكتاب الوحيد الذي) املقدس(الكتاب و

 ): ١٨ -١: ٣١(جاء يف سفر العدد 
َوقال الرب ملوسى ( َُّ َِ ُّ ِّانتقم من املدياني: ََ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْْ َني لبني إرسائيل، وبعدها متوت وتنضم إىل ْ ِ ُِّ ُ َْ ُ َْ َ ََ ْ َ َ ََ َ َ ِ ِ َِ
َقومك ِ ْ ِفقال موسى للشعب .َ ْ َّ ِ َ ُ َ َ م رجاال جمندين ملحاربة املديانيني واالنتقام : َ ِجهزوا منكُ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ِّ َ َ َ َ َ ِّ ََ َ ُ َُ َّْ ًْ ِ

ْللرب منهم َُّ ِّْ ِ َفحاربوا املديانيني كام أمر ا. ِ َ َ ََ َ َ ِّ َ ُ َِ ِْ ْ ُلرب وقتلوا كل ذكر؛ وقتلوا معهـم ملـوكهم َ ُ ْ َ َُّ ُ َ َ َ َُّ َ ُُ ُ َّ َُ ََ َ ٍَ
َاخلمسة َْ ْ ِأوي وراقم وصور وحور ورابع، كام قتلوا بلعام بن بعور بحد السيف: َ ِْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َِّ َِ ِْ ُ َ َ ِ َوأرس . َ َ َ َ

ِبنو إرسائيل نساء املـديانيني وأطفـاهلم، وغن ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ َ َْ َ َ ُْ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ ِ َمـوا مجيـع هبـائمهم ومواشـيهم وسـائر ُ َ ْ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ َ
َأمالكهم، وأحرقوا مدهنم كلهـا بمـساكنها وحـصوهنا ُِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ ُ َ ْ ِْ َِّ ُ َُ ُ َ ِ واسـتولوا عـىل كـل الغنـائم ،َ ِ َ َ ْ ِّ َُ َ َ ْ ْ ََ ْ

ِواألسالب من النـاس واحليـوان، َِ َ َ َ ََ ْْ ِ َّ ِ َفخـرج موسـى وألعـازار وكـل قـ.. ََ َُّ ُ َ َ َ َُ َ ُ ََ ِ َ َادة إرسائيـل َ ِ َِ ْ ِ َ
ِالستقباهلم إىل خارج املخيم ُْ َّْ ََ َِ ِ َ ِ ْ ِِْ ِ ِ فأبدى موسى سـخطه عـىل قـادة اجلـيش مـن رؤسـاء ،ِ َ ُ َ َ َ َُ َْ ْ َ ُ ِْ ِِ ْ َ َ ََ َ َ َ

ْاأللوف ورؤساء املئات القادمني من احلرب، وقال هلم ْ َ َ ُُ َ َ ْ َ َْ ْ َُ َ َِ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّملاذا استحييتم النـساء؟ إهنـن: َِ ْ َ ُْ َّ َ َ ُ ِْ ِّ ُ َ َ َِ 
ِّباتباعهن نصيحة بلعام أغوين بني إرسائيل لعبادة فغور، وكـن سـبب خيانـة للـرب،  َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ََّ َ َ ْ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُِّ ُ َْ ََ َْ ِ َ ِ ِ ِ

ِّفتفشى الوبأ يف مجاعة الرب َ ََّ ِ َ َ َ ِ ُ ْ َّ َ ٍفاآلن اقتلوا كل ذكر من األطفال، واقتلوا أيضا كل امرأة. ََ َِ ََ ْ َّ ُ َّ ُُ َ ًُ ْ َ َُ ُْ َ ْ َ ْ َ َِ َ ٍ 
م كل عذراء مل تضاجع رج ُضاجعت رجال، ولكن استحيوا لكُ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ ْ ْ َِ َ َ ْ َُ َْ َ ْ ًَّ َ َُ ِ   .)ًالِ

 ): الرب( يقول ]١٦: ١٣[يف سفر إشعيا جاء و

  .) وتفضح نساؤهم، وتنهب بيوهتم،حتطم أطفاهلم أمام عيوهنم(

طفال ـ أمل يكونوا حيطمون األ. أليس هذا بتاممه ما شاهدناه يف البوسنة واهلرسك
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  زكريا بطرس.. الكذاب اللئيم )١٨٦(

قوهنم بمـسامري كبـرية يف لوليس فقط يقتلوهنم ـ يضعوهنم يف خلطات األسمنت ويع
أمل تفـضح نـساء املـسلمني يف البوسـنة ... األشجار ويرتكوهنم ينزفون حتـى املـوت

 !واهلرسك أمام أعني الرجال؟ أمل تنهب البيوت؟
 .إهنا تعاليم الكتاب املقدس

  . كاملةإبادةأمر بحرب يوهو إله الكتاب املقدس واسمع إىل 

م مرياثا فال تستبقوا فيها نسمة حية،  ( م لكُ ًأما مدن الشعوب التي هيبها الرب إهلكُ ً ُ َ ً َ َُّ َ َ ْ ُّ َ ُ َُ َ ْ ْ ْ َّ َ َُ َ َ ُِ ِ َِ َُّ ََ َُّ ِ ِ
نعانيني والف رة أبيها، كمدن احلثيني واألموريني والكَ ِبل دمروها عن بكْ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ِّ َ َ ِّ َ ِّ َ ْ َ ََ َ َ َْ ِ ُ ُ َ ُ َِّ ِّ ْ ُ َ ِ َِ َرزيني واحلويني َ َ ِِّّ ِّ َ ِِّْ ِ

ُّواليبوسيني كام أمركم الرب  ِّ ُ َ ََّ ُ َ َ َُ ََ َ ِ  ).١٦: ٢٠(جاء يف سفر التثنية ) ِإهلكمْ

ُأمسكت عنه لضيق املقام وهو معروف مـشهور للمتخصـصني، . وغري هذا كثري
 . فمن شاء رجع إليه

ا، وأهنا ال حتمل ًواملقصود أن هذا هو الوجه احلقيقي للنرصانية، أهنا ال حتب أحد
هذا ما يقوله التاريخ، وما . ، وليس عندها إال القتل والسفك إن قدرت)لآلخر(ًوقارا 

. يف أفغانستان وغريهم) قلعة حاجي(و) جوانتنامو(و) أبو غريب(ينطق به الواقع يف 
ــيم ;  >  =  <  ?     @  F  ED  C      B  A  ] : وصــدق اهللا العظ

  L  K   J  I  H  GZ ]٨: لتوبةا[.  

َانطلقوا باسـم اهللا وبـاهللا «:  للجيش حني يغزواملسو هيلع هللا ىلصوأين هذا من قول رسول اهللا  ِ ْ
ّوعىل ملة رسول اهللا، وال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال وال صغريا وال امرأة، وال تغلـوا  ً ُ ّ َُ َ ً ُ ََ َ َ َ َ َ َ ًَ َ ْ ً ْ ُ ًَ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ

ّوضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن اهللا ُ َِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َُ َُ َ حيب املحسننيَّ ِ ِ ِْ ُّ  -زيادة اجلامع الصغري( »ُ
  ).لإلمام السيوطي

ِسريوا باسم اهللاِ، ويف سـبيل اهللاِ«: وقوله عليه الصالة والسالم ِ َِ ْ ُِ َ ِ َقـاتلوا مـن كفـر . ِ ََ َ ْ ُ ِ َ
ًوال متثلوا، وال تغدروا، وال تغلوا، وال تقتلوا وليدا. ِباهللاِ ُ َ َ َِ َِ َ َ َ َُ ُّ ُْ َُ َ َ َُ ُْ ْ  .ن ماجهرواه اب. »َ
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  ..دين يخجل أتباعه )١٨٧(

&  '    )  (   ] نعم عندنا الوالء والرباء، ونعم    %  $  #  "   !
  8  7  65   4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +  *
  HG  F  E  D  C   B   A   @  ?>  =  <   ;   :  9

   Y  X  W  V  U      T   S  RQ  P   O  NM   L  K  J  IZ ]٢٢: املجادلة[.  

 وجهنا السيف، أما من وضعه وأغلق عليه باب داره فال السيف عندنا ملن محل يف
 . حاجة لنا فيه

 . السيف عندنا بعيد كل البعد عن النساء واألطفال، ومن ليس من أهل القتال
ال نفعل بالنساء واألطفال والضعاف ما فعله القوم يف بيت املقدس، وما فعلوه يف 

غانـستان، كـام أمـرهم كتـاهبم فلسطني والعراق والشيشان، والبوسنة واهلرسك، وأف
W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I  ] : بل عنـدنا). املقدس(

  _      ̂ ]  \  [  ZY  XZ ]٨: املمتحنة[. 
ًوليس يف رشعنا وال يف تارخينا وال يف واقعنا املعارص أننا سببنا نبيا أو رسـوال، أو  ً ْ ََ

 . نا نقر بأهنا حمرفهاستهزأنا بعقيدة ما وإن ك
ُّفأينا املحب للخري؟ وأينا املؤدب؟ ُّ!!  


  محمد جالل القصاص/ أبو جالل

 هـ١٤٢٨ رمضان ١٠ ظهر السبت 
 م٢٠٠٧/ ٠٩/ ٢٢ املــــــــوافق 

*   *   * 
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  الفهرس )١٨٩(    
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  الفهرس )١٩٠(    
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  الفهرس )١٩١(    

  


 ٣ ..................................تقديم فضيلة الشيخ حممد عبد املقصود 

 ٧ ......................................تقديم فضيلة الشيخ فوزي السعيد 
 ٩ ........................................تقديم فضيلة الشيخ حممد حسان 

 ١٣ .............................................. رسور تقديم الشيخ رفاعي
 ٢٥ .................................مقدمة الكاتب وفيها سبب كتابة البحث 

 ٢٩ .........................................مدخل للدراسة: الفصل األول 
 ٢٩ ......................................من هو زكريا بطرس وماذا يريد؟ـ 
 ٣٣ ..........................................................طرف ومهي ـ 

 ٣٥ ............................................  من يعرف احلق يتبعه؟ُّـ أكل
 ٣٩ ................................. ................ يف سطورملسو هيلع هللا ىلصـ الرسول 

 ٤٧ ................................ ..مصادره التي ينقل عنها: الفصل الثاين 
 ٤٩ ......................... ............ ..املصادر األساسية: املبحث األول

 ٤٩ ............................................... .دائرة املعارف اإلسالمية
 ٥٦ ........................................................النرصانية شعراء 

 ٥٨ .............................. ..............................سيد القمني
 ٥٩ ............................... .......................خليل عبد الكريم

 ٦١ ................................... .ساسيةاألاملصادر غري : املبحث الثاين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    
  الفهرس )١٩٢(    

 ٦١ .......................................................... أبكار السقاف
 ٦٤ .................... .............................................آخرون

 ٦٧ ............. كيف يستدل باملصادر اإلسالمية الصحيحة: املبحث الثالث
 ٧٧ ..................... ..ّتعليق عىل مصادر بطرس الكذاب: املبحث الرابع
 ٧٩ ......... ................شواهد عىل كذب زكريا بطرس: الفصل الثالث
 ٧٩ ............................... ..كذب رخيص مكشوف: املبحث األول
 ٨٦ ............................ ........كذبات حتمل شبهات: املبحث الثاين

 ١٣٣ ........................... يكذب نفسه يف كربى قضاياه: املبحث الثالث
 ١٤٧ ........................ ... بالنبوةملسو هيلع هللا ىلصبطرس يشهد للنبي : املبحث الرابع
ِّدين خيجل أتباعه: الفصل الرابع ُ. ....................................... ١٥٥ 

 ١٥٧ ...................................! أهذا كتاب مقدس؟:  ث األولاملبح
 ١٦٤ ......................... ......هكذا تكلموا عن أنبياء اهللا: املبحث الثاين

 ١٧١ ....................هكذا تكلموا عن اهللا سبحانه وتعاىل : املبحث الثالث
 ١٨٣ ................ ......تعرف حمبة اآلخرالنرصانية ديانة ال : املبحث الرابع

 ١٩١ ................................................................ الفهرس
 

*   *   * 
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